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Український жіночий фонд

Звіт за результатами комплексного соціологічного дослідження, яке було зроблене Бізнес
Ареною в рамках Проекту «Економічні можливості постраждалим від конфлікту», що
впроваджується Українським Жіночим Фондом за підтримки Агентства США з
міжнародного розвитку (USAID).
Це дослідження стало можливим завдяки підтримці американського народу через
Агентство США з міжнародного розвитку (USAID). Відповідальність за зміст інформації
несе Український Жіночий Фонд та Бізнес Арена. Інформація, що представлена у виданні,
не завжди відображає погляди Агентства США з міжнародного розвитку або Уряду
Сполучених Штатів Америки.
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Перелік скорочень
ВПО – внутрішньо переміщені особи
ОГС - Організації громадянського суспільства
ЛзІ - Люди з інвалідністю
МОП – Міжнародна організація праці
МСП – Міністерство соціальної політики
КМІС – Київський міжнародний інститут соціології
ДСЗ – Державна служба зайнятості
ДССУ – Державна служба статистики України
КВЕД – Класифікація видів економічної діяльності
МКШ – Міжвідомчий координаційний штаб
ЦА – цільова аудиторія
	
  

	
  

РЕЗЮМЕ
	
  

За результатами комплексного аналізу областей експертним чином була
оцінена привабливість (від 1 до 5, де 5 – найвища оцінка) п’яти областей
України: Вінницької, Дніпропетровської, Запорізької, Харківської та
Херсонської за кількома критеріями:
Державна
підтримка

Область/Показник

Гранти

Організація
допомоги
переселенцям

Додаткові
переваги
у веденні
бізнесу

Всього

Вінницька

5

3

4

4

16

Дніпропетровська

1

5

5

5

16

Харківська

1

4

4

1

10

Запорізька

1

2

4

1

8

Херсонська

1

1

1

1

4

Загалом, рейтинг «привабливості» областей для внутрішньо переміщених
осіб (ВПО) в розрізі працевлаштування/ведення бізнесу виглядає таким чином:
За загальною
інформацією

Область/Показник

Специфіка
регіону

Всього

Дніпропетровська

19

16

35

Вінницька

7

16

23

Харківська

15

10

25

Запорізька

14

8

22

Херсонська

7

4

11

Під час працевлаштування ВПО часто виникають труднощі, пов’язані з
недовірою роботодавців. Крім цього, ще однією особливістю є те, що, як і всі
інші категорії населення в цілому по Україні, частина ВПО працює без
офіційного оформлення трудових відносин.
З досліджених областей Вінницька та Херсонська спеціалізуються на
агрокомплексі, Дніпропетровська та Запорізька – мають виробничі
потужності, втім через наявність власних спеціалістів та застарілість
матеріальних фондів ВПО часто перекваліфіковуються на роботу у сферах
послуг і будівництва.
Пошук роботи та отримання відшкодування з безробіття є
нетривіальними процедурами. У більшості областей інформації про державні
заходи та зобов’язання немає у вільному доступі. Пошуком роботи для ВПО

займаються як Державна служба зайнятості, так і громадські та благодійні
організації та фонди.
На жаль, більшість статистичних даних із працевлаштування ВПО є
неточними, бо офіційно реєструються не всі переселенці.
Організація або відновлення власного бізнесу також пов’язані зі
значними труднощами. Відсутність власних коштів і майна
унеможливлюють як зміну локації бізнесу, так і залучення інвестицій в
нього. Ще однією проблемою є небажання банків кредитувати ВПО, що, в
принципі, можна пояснити відсутністю заставного майна, постійного місця
проживання і нестабільністю економіки в цілому. Тож, чи не єдиним
виходом є участь у грантових програмах та інтеграція з місцевою
спільнотою, що надає грошову підтримку, зв’язки та інформацію про місцеві
особливості.
Дніпропетровська область єдина надає додаткові опції для ведення
бізнесу, натомість Херсонська взагалі майже не розміщує інформацію для
переселенців, принаймні пошук у відкритих джерелах (мережа Інтернет)
виявив значно менше інформації для ВПО в порівнянні з іншими областями.
Порівняльний аналіз визначив, що найбільш «привабливою» для ВПО є
Дніпропетровська область, далі йдуть Харківська, Вінницька, Запорізька і
Херсонська.
Найбільші перспективи для працевлаштування/бізнесу проглядаються у
сфері послуг, агрокомплексі, переробній промисловості.
Нагальною потребою для ВПО є ділова інфраструктура, конкретні
інструменти, створені за допомогою влади, бізнесу та донорів, наприклад,
бізнес-центри, бізнес-інкубатори.
Багато вільних ніш залишається у сфері самозайнятості та середнього
бізнесу, пов’язаного з виробничою діяльністю.
Основними перешкодами для відкриття переселенцями власної
справи називають такі:
•   нестача грошей для стартового капіталу через неможливість вивезти
накопичення з попереднього місця проживання, нестача оборотних коштів;
•   тривалість процесу напрацювання нової клієнтської бази;
•   порівняно низький рівень платоспроможності потенційних клієнтів;
•   неможливість придбати нове обладнання або перевезти обладнання з
виробництва чи майстерень, що залишилися на Донбасі;
•   недовіра місцевих потенційних партнерів до бізнесменів-переселенців
(через побоювання, що останні можуть змінити місце проживання), що
ускладнює пошук партнерів;
•   неузгодженість державної політики у сфері виділення придатних для
роботи приміщень чи земель (вільні приміщення та такі, що найкраще
відповідають критеріям пошуку, нерідко простоюють і не здаються через
бюрократичні процедури чи умисний супротив з боку зацікавлених осіб);
•   відсутність налагодженого моніторингу (консультативної підтримки)
нових бізнесів протягом певного періоду після початку роботи;

•   упереджене ставлення окремих посадовців до ВПО, що виявляється
зокрема у вживанні «дискримінаційних висловлювань», сприйняття
переселенців як утриманців чи жебраків, а не як потенційних бізнес-партнерів;
•   невідповідність маркетингових стратегій, які «працювали» в
Донецькій, Луганській областях або АР Крим, новому місцю розташування
бізнесу;
•   невпевненість у своїх силах через недостатність знань і досвіду.
	
  

Гендерна складова:
Дослідження виявило характерну тенденцію: жінки активніше за
чоловіків займаються питаннями працевлаштування та пристосування до
нового способу життя. Вони швидше адаптуються до нової ситуації, більш
відкриті до пошуку допомоги «зі сторони» (від спеціалізованих фондів або
служби зайнятості). Учасники дослідження не раз зауважували, що жінки
легше погоджуються на роботу з оплатою, нижчою за очікувану, втім, навіть
працевлаштувавшись, все одно прагнуть залишатися у переліку претендентів
в очікуванні кращої вакансії.
Такий феномен може бути пов’язаний як із тим, що чоловіки здебільшого
самостійно шукають нову роботу (а тому не звертаються до спеціалізованих
установ), так і з тим, що їхні пошуки є більш результативними. Водночас
жінки-переселенки змушені більш активно займатися пошуком роботи, бо зпоміж безробітних загалом по Україні жінки становлять 55,2%, в тому числі зпоміж ВПО – 67,8%. Найвищий показник безробіття серед жінок у
досліджуваних областях має Вінницька область (71,5%), а найнижчий –
Херсонська (68,7%).
На цьому зокрема наголошували і учасники серії поглиблених інтерв’ю:
«Приблизно 55 на 45: 55% – це жінки, 45% – це чоловіки»
«Але більше беруться жінки, вони легші на підйом і вміють крокувати вперед, долати
труднощі, і вони більш відповідальні. Жінок на обліку стоїть більше – 58%. І, в основному,
це люди не старше 40 років, між 30 і 40. Вони легше змогли пережити те, що трапилося».
«Жінок близько 60% від того числа, що прийшло і що отримало підтримку. У нас
вийшов трошки перегин в «жіночу сторону». Середній вік – це приблизно від 25 і старше,
хоча обмежень не було – з 18 років можна було брати участь, але молоді було не дуже
багато. Основна маса – люди від 30 до 45. У нас був обмежений максимальний вік: чоловіки
– до 57, жінки – до 53 років».

Практика стимулювання підприємницької активності серед ВПО також
частково орієнтована на специфічну жіночу аудиторію. Зокрема, можна
назвати такі успішні проекти:
1.  
Проект «Розширення можливостей для жінок: фінансова
грамотність та соціальна незалежність» за підтримки Агентства США з
міжнародного розвитку (USAID), спрямований на підвищення економічних

можливостей, лідерських якостей та соціальної незалежності жінок в Україні.
У межах проекту протягом 2015 року сформовано 11 груп із 235 безробітних
жінок і проведено тримодульний тренінг «Розширення можливостей для
жінок: фінансова грамотність і соціальна незалежність»;
2.  
Проект «Інтеграція внутрішньо переміщених жінок через
започаткування бізнесу та самозайнятість», який реалізовувався ГО
«Прогресивні жінки» протягом трьох місяців. Основна мета проекту:
допомогти жінкам відкрити власну справу, а не працювати за наймом.
Питома вага жінок у загальній кількості безробітних, у т. ч. серед ВПО,
станом на 1 липня 2016 року
З-поміж ВПО
У загальній кількості
в середньому
безробітних
по Україні
Україна
67,8
55,2
Вінницька
71,5
49,8
Дніпропетровська
70
59,7
Запорізька
70,6
57,2
Харківська
70,1
60,6
Херсонська
68,7
53,8

Шляхи стимулювання підприємницької активності ВПО:
•   бізнес-інкубатор: організація зустрічей між переселенцями, які
бажають відкрити власну справу, та потенційними інвесторами;
•   надання можливостей для взаємодії та консультування потенційних
підприємців фахівцями галузевих відомств чи установ, до чиєї сфери
компетентності належать нові бізнес-ідеї.
Зокрема, у сфері розвитку «зеленого» чи екологічного туризму,
фермерського господарства – фахівцями департаментів екології та
природних ресурсів в областях, державних управлінь охорони навколишнього
середовища, департаментів агропромислового розвитку, департаментів
інвестиційної, туристично-курортної діяльності та промислової політики,
фахівцями регіональних рад підприємців; у сфері роздрібної торгівлі –
фахівцями регіональних рад підприємців, департаментів економічного
розвитку та торгівлі тощо; у сфері надання послуг (освітні, побутові тощо) –
фахівцями регіональних рад підприємців, департаментів економічного
розвитку та торгівлі, управлінь освіти, науки та молоді, департаментів охорони
здоров’я;
•   організація бізнес-консультування та зустрічей з ВПО, які мають
позитивний досвід відкриття та ведення бізнесу на новому місці проживання;
•   організація навчання азам ведення бізнесу на місцях (враховуючи
регіональну специфіку);
•   надання можливостей консультування або навчання основам
бухгалтерського обліку та оподаткування малого підприємництва;

•   експертиза потенційних бізнес-ідей досвідченими
підприємців з регіону;
•   кураторство у процесі реєстрації бізнесу;
•   відкриття центрів надання адміністративних послуг.

комісіями

Ідеї для мікробізнесу
Відповідно до дослідження «Ідеї для мікробізнесу: практичні поради»,
здійсненого в межах проектів «Швидке реагування на соціальні та економічні
проблеми внутрішньо переміщених осіб в Україні» і «Економічне та соціальне
відновлення Донбасу» [16], що реалізовуються Програмою Розвитку ООН в
Україні за фінансової підтримки Уряду Японії, були визначені основні
пріоритетні сфери мікро- та малого бізнесу, які мають перспективи для
розвитку та зростання на території України найближчим часом, та конкретні
бізнес-ідеї, що можуть бути реалізовані саме внутрішньо переміщеними
особами.
Ринок побутових послуг
На ринку побутових послуг переважно працюють мікро-бізнеси – 30 тис.
суб’єктів господарювання, в яких задіяно приблизно 300 тис. працівників.
Водночас ринок досі не сформований і активно розвивається, а обсяг ринку
зростає (2008 р. – 446 млн грн., 2014 р. – 1858 млн грн.).
Опосередковано зростання ринку можна обґрунтувати падінням
платоспроможності населення та відповідним зростанням попиту на ремонт,
індивідуальні замовлення тощо.
Ринок побутових послуг залишається ненасиченим, особливо у малих
містах і сільській місцевості. Високий темп життя та поступове призвичаєння
споживачів до використання таких послуг призведуть до розширення ринку
(більша кількість потенційних клієнтів). Через високу конкуренцію бізнеси на
ринку побутових послуг мають низьку рентабельність (5%-10%). Основний
фактор зростання ринку - підвищення якості послуг.
Послуги професійного прибирання:
•   щоденне прибирання;
•   генеральне прибирання;
•   післябудівельне прибирання;
•   спеціалізовані послуги;
•   промисловий альпінізм.
Станція технічного обслуговування:
•   шиномонтаж;
•   автомийка;
•   діагностика та ремонт;
•   продаж запчастин;
•   комплексне обслуговування автомобілів.
Майстерня меблів:

•   реставрація меблів;
•   перетяжка м’яких частин;
•   виготовлення деталей на замовлення.
Послуги з ремонту та будівництва:
•   спеціалізовані бригади (малярів, штукатурників, плиточників
тощо);
•   ремонти «під ключ» (від етапу планування до втілення);
•   технічні послуги (встановлення дверей, вікон, опалення,
сантехніки тощо).
Швейне ательє:
•   ремонт одягу;
•   перешив вживаного одягу;
•   індивідуальний пошив;
•   роботи з оздоблення;
•   брендовий пошив на продаж.
Ринок місцевих продуктів харчування
На ринку продуктів харчування відбувається переорієнтація споживачів
із супермаркетів на базари – частка українців, які купують товари на базарах
зросла з 27% у 2013 р. до 70% у 2014 р. Цю тенденцію фіксують й інші
дослідники. Так, за результатами дослідження Асоціації постачальників
торговельних мереж українці стали менше відвідувати гіпермаркети, а
переорієнтувались на дрібні магазини, які відвідують частіше (3-4 рази на
тиждень). "Це все пов'язано з бідністю нашого населення. Вони б і хотіли
купити продуктів на цілий тиждень, але не можуть цього собі дозволити. Поперше, це все стало набагато дорожчим, ніж кілька років тому. По-друге, у
більшості людей зараз дуже нестабільні часи — затримують зарплати, декому
їх понизили. Звісно, якщо коштів немає, то ніхто не закуповуватиметься на
тиждень. Для цього щонайменше потрібно мати автомобіль, заправляти його.
Я не кажу вже про стабільний дохід"1.
Реструктуризація сегментів споживачів товарів харчування через
зменшення купівельної спроможності призводить до зміни поведінки
споживачів у нижчому сегменті – споживачі купують базові дешеві продукти,
звертаючи увагу на якість, склад продукції та розмаїття. Забезпечити якість і
широкий асортимент продукції за найменшої ціни можливо за рахунок
зменшення накладних витрат – такому формату відповідають продукти
харчування, виготовлені неподалік від місць проживання споживачів. Більше
50% споживачів віддають перевагу продуктам із тієї самої місцевості, а 25%
помічає географічні зазначення у назвах продуктів.
Вирощування птиці:
•   класична птахоферма (кури, качки, індики);
•   дієтичне м’ясо (перепілка, голуб);
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•   продаж яєць (страус, перепілка).
Тепличне господарство:
•   вирощування борщових наборів (цибуля, морква, капуста,
буряк, картопля);
•   вирощування зелені;
•   вирощування овочів (помідор, перець, баклажан, огірок);
•   вирощування квітів або розсади;
•   вирощування ягід;
•   плівкові або скляні теплиці.
Виробництво молокопродуктів:
•   виготовлення молока та молочних виробів (йогурт, кефір,
сироватка);
•   виготовлення сирів (короткого визрівання: моцарелла,
адигейський, м’який сир або сир твердих сортів);
•   виготовлення морозива.
Ринок швидкого харчування
В Україні обсяг ринку громадського харчування за останні шість років
зріс до 28,4 млрд грн. у 2014 р. Чверть цього ринку припадає на сегмент
швидкого харчування і зростає через скорочення кількості закладів вищого
цінового сегменту. Троє з п’яти офісних працівників почали економити і
витрачають на обід у середньому не більше 30 грн. Лише 3% офісних
працівників замовляють обіди в офіс, у 53% обід складається лише з другої
страви. Ринок заморожених напівфабрикатів зростає протягом останніх
5 років, причому у 2012-2013 рр. темпи зростання у натуральному вигляді
становили 70%, а кількість замовлень у виробників у домашніх умовах зросла
на 25%. Потреба у швидкому харчуванні та попит на відповідні послуги та
товари зростатиме через подальшу зміну структури економіки – частка
сервісів в економіці вже становить 60%.
Вулична їжа:
•   заклади харчування зі швидким обслуговуванням різного типу –
з довгим прилавком або з обслуговуванням через стійку;
•   формати вуличної їжі (приготування їжі безпосередньо перед
споживачами);
•   заклади продажу млинців («блинные»), вареничні, пельменні;
•   точки приготування сандвічів;
•   холодильники зі швидкою їжею (снеки, шоколад).
Міні-пекарні:
•   пересувна вітрина (мобільний пункт), виробництво з вітриною
або окрема точка продажу;
•   виробництво хліба, лавашів, кондитерських виробів;
•   заготівлі для фаст-фуду (булочки для гамбургерів, основи для
піци і т. п.).

Виготовлення харчових напівфабрикатів:
•   виготовлення напівфабрикатів (вареники, пельмені, млинці,
хінкалі, котлети і т. д.);
•   гуртовий продаж у школи, лікарні, будинки для літніх людей;
•   магазин, виробництво з вітриною для продажів або Інтернетмагазин.
Ринок освітніх послуг
Темпи розвитку деяких галузей перевищує темпи розвитку ринку освітніх
послуг - наприклад, в ІТ сфері може бути створено 168,5 тис. нових робочих
місць, при цьому українські ВНЗ щороку випускають лише 15,5 тис. ІТфахівців. Ринок навчальних послуг із вивчення іноземних мов стабільно
зростає. Крім загальних потреб ринку праці, попит на мовні курси підсилила
обов’язковість іспиту з англійської мови під час вступу до магістратури. На
ринку освітніх послуг для молоді простежується градація за функціональним
призначенням: підготовка до вступу в навчальні заклади, підготовка до
засвоєння шкільної програми, репетитори для дошкільнят.
Труднощі у пошуку роботи спонукають багатьох відвідувати курси
підвищення кваліфікації. Дослідники прогнозують зростання ринку освітніх
послуг на 3-7% щорічно протягом наступного десятиліття, незважаючи на
економічну та політичну нестабільність.
Курси інформаційних технологій:
•   курси з навчання фахівців у різних галузях програмування та
дотичних галузях (людські ресурси, рекрутинг, звязки з громадськістю);
•   центри підготовки фахівців з вузькою спеціалізацією в одному
чи кількох напрямах (тестування, веб-розробка, дизайн, цифровий
маркетинг);
•   школа практичних бізнес-курсів (управління проектами,
маркетинг, управління бізнесом і продажами, технології WEB для
бізнесу).
Іноземні мови та репетиторство:
•   курси з навчання іноземним мовам (одна або кілька мов);
•   центр іноземних ділових мов (англійська для бізнесу, фінансів,
сфери обслуговування, юридична англійська);
•   підготовка за шкільними предметами, підготовка до державної
атестації, зовнішнього незалежного оцінювання;
•   корпоративне навчання для бізнесу.
Ринок дитячих товарів та послуг
Через закриття та перепрофілювання дитячих садків у 2000-х роках в усіх
регіонах дошкільні навчальні заклади переповнені. Це зумовило попит на
приватні дошкільні навчальні заклади. Витрати на дітей є пріоритетними у
сімейних бюджетах і становлять від 15% до 70% річного сімейного доходу.
Лише 30% купують товари у дитячих магазинах, частка нерегульованого

ринку (прямих продажів) становить 38%. Онлайн-магазини дитячого одягу і
товарів займають значну частину нерегульованого ринку і пропонують ціни на
5-15% нижче, ніж у роздрібній торгівлі. Незважаючи на складні економічні
умови, причин для різкого зменшення народжуваності в країні немає, тож
продажі дитячих товарів в Україні будуть зростати на 3% щорічно у
середньостроковій перспективі (дані дослідження EY).
Ринок дитячого харчування теж показує гарну динаміку, незважаючи на
негативні макроекономічні фактори (дані дослідження AR-group). Діти ВПО
створюють додатковий попит на дошкільні навчальні заклади. На попит також
впливає той факт, що жінки з дітьми змушені працювати, тож відповідно
розширюється ринок послуг із догляду за дітьми.
Центр раннього розвитку дитини:
•   приватний дошкільний дитячий заклад повного дня;
•   приватна дитяча спортивна секція, творча студія, група
розвитку;
•   підготовка до школи, англійська мова, послуги психолога,
логопеда;
•   послуги догляду за дітьми на дому (послуги нянь).
Виробництво та збут дитячих іграшок:
•   дерев’яні іграшки;
•   іграшки з текстилю;
•   розвивальні ігри.
Оренда дитячих товарів:
•   торгова точка та/або Інтернет-магазин;
•   послуги прокату дитячих іграшок, дитячого одягу, дитячих
меблів, автомобільних крісел, дитячих візочків та інших товарів першої
необхідності;
•   прокат святкових і карнавальних костюмів.
Виробництво та продаж дитячого одягу:
•   одяг для новонароджених, святковий одяг, шкільна форма;
•   власна торгова точка (ательє, магазин, Інтернет-магазин);
•   дистрибуція через спеціалізовані мережі.
Ринок послуг для бізнесу
Кількість мікро-, малих і середніх підприємств в Україні зростала
протягом 2000-2010 рр., подальший спад 2011-2014 рр. пов’язаний зі змінами
у спрощеній системі оподаткування, що суттєво не вплинуло на потребу
малого бізнесу в адмініструванні податків, тож попит на послуги професійного
бухгалтерського супроводу зростає.
Підвищення технологізації українського суспільства впливає на потреби
малого та середнього бізнесу в Україні. Рівень проникнення Інтернету в
Україні на початок 2015 р. становив 58%, на одного українця в середньому
припадає 1,1 пристрій, підключений до Інтернету. За підсумками 2014 року

32% компаній в Україні використовують ІТ-аутсорсинг, що забезпечує їм
можливість зосередитися на основному бізнесі компанії та зменшити витрати
в 1,5-2 рази. Відповідно до даних Світового Банку, в Україні 19% зайнятого
населення – це само зайняті особи, проте суттєво відстає оборот на одного
суб’єкта підприємницької діяльності (річний оборот мікропідприємств
становить 232 тис. грн, тоді як в ЄС - 27–380 тис. грн).
Цифровий маркетинг та Інтернет-комунікації:
•  агенція у сфері веб-дизайну, розробки та підтримки сайтів;
•  агенція зі спеціалізацією на дизайні, розробці логотипу та
фірмового стилю;
•  пошукова оптимізація та просування в соц. мережах, контентменеджмент та копірайтинг;
•  рекламне та PR-агентство з повним спектром послуг.
Бухгалтерські послуги:
•  індивідуальне підприємництво у сфері надання бухгалтерських
послуг;
•  кооперація з фахівцями у бухгалтерському обліку та/або
суміжних сферах, юриспруденції;
•  агенція з надання комплексних послуг із супроводу бізнесу.
Ринок послуг для дозвілля
Українці досить обмежені у варіантах проведення дозвілля: телебачення,
хатня робота, походи та прийом гостей, приготування їжі. 43% українців
надають перевагу інертному дозвіллю, 39% – помірному за інтенсивністю
дозвіллю, 17% – активному дозвіллю, 1% – динамічному. У 2014 р. 40%
споживачів економили на дозвіллі, 42% економлять на відпустці. Зважаючи на
зниження купівельної спроможності, попитом користуватимуться дешеві
послуги, націлені на масовий ринок, або недорогі послуги для сімейного
відпочинку, варіанти сімейного або групового відпочину на вихідних. Попит
на тури всередині країни у 2015 р. зріс на 15-20%.
Майданчик активного відпочинку:
•   мотузковий парк, смуги перешкод;
•   мобільні скельні стінки, батути;
•   катання на байдарках і катамаранах;
•   стрільба, їзда верхи;
•   скеледроми, ролердроми, майданчики для паркуру.
Організація тематичних турів:
•   екстремальні тури;
•   тематичні екскурсії;
•   гастрономічні тури (дегустація);
•   тури вихідного дня (виїзд за межі міста);
•   корпоративні тури.
Зелена садиба:
•   здача в оренду кімнат у приватному будинку;

•   здача в оренду будинку для групи від чотирьох осіб;
•   агрооселя (екологічна продукція з місцевого городу, саду,
ферми);
•   портал для пошуку житла у сільській місцевості.
Ринок послуг гостинності (HoReCa)
Ринок послуг гостинності охоплює ресторанний та готельний сегменти і
традиційно є ринком малого бізнесу. У сфері готельного бізнесу залишається
стабільним ринок ділових поїздок – їх частка становить 50%, натомість
поїздки з метою відпочинку, кількість яких найвідчутніше зменшилась через
економічну ситуацію, становлять лише 40%. На ресторанному ринку
привабливим залишається сегмент кав’ярень, недорогих ресторанів і
«неформатних» закладів (антикафе, фудкорти). Через зменшення готельного
сегмента та його подорожчання активно розвиватиметься ринок подобової
оренди квартир, особливо у невеликих містах, де обмежена кількість
готельних місць спричиняє незручності для відвідувачів.
Кав’ярня:
•   заклад із широким асортиментом страв (сніданки, обіди, напої);
•   заклад без кухні (лише напої та випічка, приготована ззовні);
•   заклад зі спеціалізацією (морозиво, прохолодні напої, чайна);
•   антикафе (оплата за час перебування, з їжі – мінімум).
Подобова оренда житла:
•   здача в оренду (подобово) власного житла;
•   здача в оренду (подобово) житла, що перебуває в суборенді;
•   здача в оренду спальних місць у хостелі або апарт-готелі.
Ринок послуг з енергоефективності
Підвищення тарифів на газ для населення, яке розпочалось у 2014 р. та
триватиме до повного приведення ціни на газ для населення у відповідність із
ринковими цінами, спричинило підвищений інтерес до питань
енергоефективності у житловому секторі.
Станом на кінець 2014 р. в Україні налічується 6,5 млн індивідуальних
будинків загальною площею 622 млн кв. м та 255 тис. багатоквартирних
будинків загальною площею 464 млн кв. м, з яких 80% потребують
термомодернізації (дані Держенергоефективності України, ДЕЕУ). Влітку
2014 р. 52 % мешканців готові були інвестувати у підвищення
енергоефективності свого житла за умови державної підтримки на принципах
співфінансування. З 2015 р. діє програма державної підтримки
енергоефективності, яка передбачає механізм відшкодування 20% тіла
кредиту на придбання “негазових” котлів, 30%-40% – на придбання
енергоефективного обладнання та матеріалів. Загальний передбачений обсяг
становить 340 млн грн.
Приватний управитель житла:
•  послуги прибирання під’їзду та двору;

•  обслуговування мереж, що знаходяться у під’їзді та підвалі;
•  забезпечення дератизації;
•  ремонт вентиляційних та ліфтових шахт;
•  ремонт даху та під’їзду;
•  благоустрій прибудинкової території;
•  вивезення сміття;
•  ремонт поштових скриньок, встановлення домофонів.
Встановлення автономного опалення:
•  регіональне представництво певного виробника (встановлення,
продаж);
•  універсальний сервіс твердопаливних котлів;
•  організація постачання твердого палива.
Утеплення будинків:
•  мінераловатна теплоізоляція (вентильовані фасади, зовнішнє
утеплення, огороджувальні конструкції);
•  ізоляція скловолокном (скатні дахи, легкі стіни, трубопроводи,
перекриття);
•   перлітові штукатурні суміші (поліпшення теплотехнічних,
звукоізоляційних й акустичних властивостей огороджувальних
конструкцій (стін, перегородок і перекриттів) житлових, громадських і
виробничих приміщень, підвалів, виконаних із цегли, бетонних,
залізобетонних, керамзитобетонних та інших конструкцій);
•   ізоляція дерев’яного бруса.
Ринок послуг з дистрибуції та постачання
Радикальні зміни в економіці у 2014-2015 рр. впливають не лише на
товарні ринки, а й на структуру товарних потоків та їх переміщення.
Зменшення купівельної спроможності населення, зростання ризиків несплат,
скорочення кредитування, у т. ч. товарного, пришвидшення призвичаєння до
онлайн-форматів – тенденції, які формують нові бізнес-можливості у сфері
дистрибуції та постачання. Ринок логістичного обслуговування, особливо
малих і середніх компаній, є ненасиченим: мала кількість операторів, низька
якість та асортимент надаваних послуг та їх висока ціна.
На ринок послуг з дистрибуції та постачання також впливає зростання
сегменту Інтернет-торгівлі. Протягом 2014 р. кількість українців, які купували
товари в Інтернеті, зросла з 3,15 млн у січні до 3,9 млн у грудні. Необхідність
розширення географії збуту малими виробниками стимулюватиме попит на
послуги доставки, логістики, постачання. За відсутності доступу до дешевих
кредитних ресурсів виробники активніше використовуватимуть аутсорсинг
(послуги підрядних організацій). Ринок електронної комерції продовжить
зростання у гривневому еквіваленті (у 2015 р. – оціночно на 25%).
Інтернет-магазин:
•   товари з Китаю, Європи, США;
•   одяг, взуття та аксесуари, дитячі товари;

•   продукти харчування та товари для дому;
•   побутова техніка;
•   квитки в кіно та на розважальні заходи, авіа- та автобусні квитки;
•   цифрова та фототехніка, мобільні телефони та аксесуари;
•   автозапчастини, спортивний інвентар, музичні інструменти
тощо.
Сервісне обслуговування техніки:
•   постачання витратних матеріалів виробничим підприємствам;
•   оренда виробничого обладнання;
•   ремонтне обслуговування виробничого обладнання.
Логістичне обслуговування виробництв:
•   логістичне обслуговування малих виробничих підприємств:
розвезення продукції, сервіс обслуговування обладнання та машин,
організація постачання від підрядників, підвезення персоналу;
•   пункти прийому та видачі замовлень експрес-доставки;
•   фасування, пакування, формування індивідуальних замовлень.
Крім зазначених ідей для мікробізнесу, власне внутрішньо переміщені
особи та опитані експерти, що тісно з ними співпрацюють, із п’яти зазначених
областей назвали й інші найбільш перспективні, з їхньої точки зору, бізнеснапрями. Передусім це стосується тих ніш, в яких послуги може надавати
безпосередньо фізична особа - підприємець. Враховуючи, що серед
переселенців багато жінок, у тому числі з дітьми, значну частку на ринку
займають послуги у сфері краси. Одним із вирішальних факторів тут є швидка
перепідготовка та підготовка фахівців.
Найбільш поширеними ідеями для мікробізнесу стали такі послуги краси:
•   нарощення нігтів;
•   послуги манікюру/педикюру;
•   перукарські послуги.
Саме ці види послуг стають дедалі популярнішими. У великих містах
поширюються міні-салони з експрес-зачісок та експрес-манікюру, ця
тенденція також поступово стане помітною і в менших містах країни. Крім
того, в перспективі можливе створення салонів краси з більш широким
спектром послуг. Додатково до зазначених можливе надання і супутніх
послуг:
•   косметологія;
•   візаж;
•   послуги масажу;
•   послуги епіляції/депіляції;
•   продаж косметичних засобів.
Дотичними до цих ідей можуть бути такі:
•   особистий дієтолог;
•   спортивний інструктор.

У сфері сільського господарства, як уже зазначалося, перспективною
вважається ніша екологічно чистого виробництва продуктів харчування,
реалізація яких можлива через спеціалізовані еколавки або спеціалізовану
доставку. Послуги спеціалізованої доставки харчових продуктів із сільської
місцевості до споживача в місто також можна розглядати як незайняту бізнеснішу.
Крім того, існує ніша із вирощування грибів, що була помічена
переміщеними особами як незайнята сфера для створення бізнесу.
Особливо уважно слід розглянути регіони із розвиненими курортами.
Такі області мають значний потенціал для реалізації сезонних бізнес-ідей у
різноманітних сферах і значною мірою – в торгівлі харчовими сезонними
продуктами та сувенірами, а також із надання послуг у сфері
краси/оздоровлення.
Виготовлення та продаж товарів ручної роботи – особлива ніша, яка має
значні перспективи на ринку товарів, бо незмінно користується попитом серед
покупців:
•   пошив постільної білизни;
•   виготовлення тканинної фурнітури для дому;
•   скрапбукінг;
•   валяння;
•   в’язання;
•   виготовлення іграшок ;
•   виготовлення оздоб/декорування для дому.
До того ж, саме хенд-мейд-товари не мають прив’язки до регіону
проживання виробника, адже з розвитком логістичної інфраструктури та
служб доставки вироби доставляються у найвіддаленіші куточки країни.
На думку бізнес-експертів, важливою та незайнятою нішею на ринку
залишаються так звані «підприємства-супутники». В кожному регіоні існують
основні великі підприємства, які потребують невеликих допоміжних
підприємств, що будуть їх обслуговувати та мати постійні, стабільні
замовлення. Прикладом бізнес-ідеї підприємства-супутника є підприємство з
виготовлення коробок для пакування сільськогосподарської продукції.
Також як потенційно затребувані зазначали такі бізнес-ідеї:
•   хімчистка;
•   копіцентр;
•   фотоательє;
•   флористика;
•   виготовлення однотипних меблів, стелажів.

Отже, комплексний аналіз дозволив визначити такі пріоритети з-поміж
сфер малого бізнесу за областями:

Херсонська

+

Харківська

Дніпропетровська

+

Запорізька

Вінницька
Ринок побутових послуг
Станція технічного обслуговування
Послуги професійного прибирання
Майстерня меблів
Послуги з ремонту та будівництва
Швейне ательє
Ринок місцевих продуктів харчування
Вирощування птиці
Тепличне господарство
Виробництво молокопродуктів
Ринок швидкого харчування
Міні-пекарня
Виготовлення харчових напівфабрикатів
Курси інформаційних технологій
Іноземні мови та репетиторство
Центр раннього розвитку дитини
Виробництво та збут дитячих іграшок
Оренда дитячих товарів
Виробництво та продаж дитячого одягу
Цифровий
маркетинг
та
інтернеткомунікації
Майданчик активного відпочинку
Організація тематичних турів
Зелена садиба
Кав’ярня
Подобова оренда житла
Приватний управитель житла
Встановлення автономного опалення
Утеплення будинків
Інтернет-магазин
Сервісне обслуговування техніки
Логістичне обслуговування виробництв
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Окремо наведемо рекомендації для ВПО, які бажають започаткувати свій
бізнес у мережі Інтернет:

Санчата
Куртки
Сукні
Кросівки
Ноутбуки
iPhone
Планшети
Мультиварки
Постільна білизна
Котли
Автомийка
Натяжні стелі

4 920 4 080

3 290

19 650 10 540 6 980

5 770

8 830

9 280

Запорізька

Херсонська

Зимова гума

Транспорт
вересень
2016
10 070
жовтень
2015
21 400
грудень
2015
10 630
Одяг і взуття
вересень
2016
20 770
вересень
2016
24 040
вересень
2016
25 280
Техніка
вересень
2016
19 190
вересень
2016
20 100
вересень
2016
12 190
Дім
вересень
2016
8 660
вересень
2016
10 480
вересень
2016
11 560
Послуги
вересень
2016
3780
вересень
2016
9890

Вінницька

Автозапчастини

Дата
аналізу

Дніпропетровська

Вид бізнесу

Харківська

Середня кількість запитів у місяць

5 840 3 850

3 540

19 440 10 590 7 640

6 560

24 350 13 500 9 390

9 030

24 310 13 510 8 900

7 860

19 590 10 500 5 990
11
24 700 12 360
490

4 570

11 890

6 270 4 300

4 050

8 610

5 280 3 850

3 500

10 790

5 930 4 430

4 070

12 390

5 700 4 560

4 170

3280

1750

1720

1240

11400

5250

3690

3160

8 150

Пошиття одягу
Вантажне таксі
Установка бойлера
Розкрутка Інстаграм

вересень
2016
вересень
2016
вересень
2016
вересень
2016

10880

12830

6690

4100

4080

9400

10240

4870

2980

3510

8240

7480

3400

2180

2150

19900

20990

11580

7890

6810

	
  

Виокремлення серед усіх ВПО груп, найменше охоплених наявними
ініціативами донорів:
1.  
ВПО першого молодого віку – до 30 років;
2.  
ВПО середнього віку – 45-65 років;
3.  
ВПО чоловіки;
4.  
ВПО – мешканці сільської місцевості;
5.  
ВПО, які мають обмеження щодо доступу до інформації –
відсутність доступу до мережі Інтернет;
6.  
ВПО, які за обставинами тимчасово не можуть бути
працевлаштовані, але бажають навчатися/перенавчатися – наприклад, молоді
матусі в декреті;
7.  
ВПО, які не мають стартового капіталу, відповідно не можуть
скористатися компенсаційним механізмом фінансування малого бізнесу.
	
  

Вступ
У жовтні – листопаді 2016 року дослідницька група під керівництвом
Українського жіночого фонду здійснила комплексне вивчення ситуації у сфері
економічних можливостей для осіб, постраждалих від конфлікту. Дослідження
відбувалося у 5 обраних областях: Дніпропетровській, Харківській,
Запорізькій, Херсонській та Вінницькій. Для досягнення поставлених завдань
використовувалася комплексна методологія, що включала в себе як кабінетні,
так і соціологічні дослідження, в тому числі експертні поглиблені інтерв’ю.
Цей звіт є одним із результатів реалізації проекту «Економічні
можливості постраждалим від конфлікту». Мета проекту – допомогти людям,
постраждалим від конфлікту, заснувати чи перемістити малий бізнес і
підвищити спроможність організацій громадянського суспільства (ОГС) та
представників бізнесу/приватного сектору, які надають підтримку людям,
постраждалим від конфлікту – внутрішньо переміщеним особам (ВПО),
демобілізованим військовослужбовцям і членам громад, що приймають, у
тому числі жінкам і людям з інвалідністю (ЛзІ).
Завдання 1: сприяння створенню нових робочих місць і розвитку
навичок серед осіб, постраждалих від конфлікту:
•  
проведення аналізу тенденцій, проблем і можливостей,
налагодження партнерства та поширення інформації про Проект;
•  
організація конкурсу для підприємств, які хочуть зростати та
наймати ВПО;
•  
надання
комплексної
підтримки
підприємствам,
які
працевлаштовують ВПО.
Завдання 2: створення або перенесення малого бізнесу:
•  
створення інфраструктури для підтримки започаткування або
перенесення малого бізнесу ВПО;
•  
розвиток бізнес-навичок ВПО, які готові започаткувати малий
бізнес;
•  
надання підтримки ВПО для створення/перенесення бізнесу;
•  
розвиток бізнес-навичок ЛзІ;
•  
підтримка ЛзІ у створенні та веденні бізнесу.
Проект виконується Українським жіночим фондом у партнерстві із
Бізнес-Ареною та шістьма місцевими ОГС, у співпраці з Міністерством з
питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб
України і Національною асамблеєю осіб з інвалідністю України.
	
  
    

Методологія та інструментарій дослідження
Комплексне дослідження складалося з трьох частин, що дозволили
системно вирішити поставлені завдання.
І. КАБІНЕТНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ, спрямоване на отримання інформації,
здебільшого кількісного характеру, зокрема:	
  
статистичне забезпечення вивчення загальної ситуації в регіоні:	
  
-  
статистичні дані про кількість ВПО, динаміку (2014-2016 рр.),
гендерні та регіональні особливості міграційних процесів в обраних регіонах;
-  
статистика
розподіл) ВПО;

працевлаштування

(динаміка

та

регіональний

-  
статистика щодо надання грантів із підтримки підприємницьких
ініціатив державними установами, статистика надання грантів щодо
підвищення/зміни кваліфікації ВПО;
-  
статистика щодо проходження навчання та отримання нових
навичок ВПО завдяки державним програмам;
статистичне забезпечення дослідження бізнес-середовища:	
  
-  

статистика підприємницької активності в регіонах;	
  

-  

статистика щодо розвитку інфраструктури регіонів;	
  

-  
-  

статистичне забезпечення вивчення актуальних ініціатив донорів;
інша споріднена статистична інформація.

Методи збору інформації:
-  
пошук статистичних даних у відкритих джерелах (Інтернетпортали державних установ і відомств, статистичні збірки, звіти тощо);
-  
пошук результатів соціологічних досліджень за суміжними
тематиками у відкритих джерелах;
-  
збір закритої статистичної звітності.
Форма остаточної звітності та забезпечення якості інформації:
-  
імплементація отриманої в ході кабінетного дослідження
інформації в загальний звіт;
-  
таблиці Excel з первинними та вторинними наборами даних;
-  
надання переліку джерел інформації, використаних при
формуванні бази даних (із зазначенням електронних посилань у разі, якщо це
можливо);
-  
тріангуляція даних (регіональна, темпоральна, методична).
ІІ. ПОГЛИБЛЕНІ ІНТЕРВ’Ю з ВПО за формалізованою анкетою

Мета дослідження серед ЦА – ВПО: з’ясування основних проблем, з
якими доводиться стикатися ВПО у досліджуваних регіонах.
Основні задачі:
-  
виявити, які заходи, що реалізуються в регіонах і спрямовані на
ВПО в галузі соціальної політики, є найбільш відомими даній ЦА;
-  
визначити основні канали комунікацій з ВПО – найбільш зручні
для ВПО способи отримання інформації ;
-  
визначити причини небажання займатися бізнесом серед ВПО;
-  
оцінити рівень готовності до відкриття бізнесу серед ВПО та
основні сфери, в яких вони хотіли б реалізувати свій бізнес;
-  
визначити основні проблеми, з якими доводиться стикатися ВПО
під час переміщення бізнесу;
-  
визначити, якої інфраструктури бракує ВПО для успішного
ведення бізнесу;
-  
визначити, яких знань та інших форм допомоги здебільшого
бракує ВПО для організації бізнесу;
-  
визначити найбільш зручні для ВПО форми проведення та
тривалість тренінгів;
Експертне опитування ВПО здійснювалося у період з 31 жовтня по
11 листопада 2016 року у 5 областях України: Вінницькій, Дніпропетровській,
Запорізькій, Харківській, Херсонській.
Метод збору інформації: формалізоване інтерв’ю
Відбір та рекрутинг респондентів для участі в опитуванні в основному
відбувався методом снігової кулі. Доступ до списків ВПО з контактними
даними є закритим, тож респонденти відбиралися невипадковим чином.
Загалом, було використано такі канали пошуку респондентів для участі в
опитуванні: пошук через державні установи (департаменти соціального
захисту, обласні відділи ДСЗУ, місцеві адміністрації тощо); благодійні фонди
та волонтерські організації, що працюють із ВПО; особисті зв’язки
дослідницької групи; пошук респондентів через групи у соціальних мережах.
Мета дослідження детермінувала й інші критерії відбору цільових
аудиторій, зокрема, були опитані такі представники з-поміж ВПО:
-   ті, які працюють на даний момент у комерційному секторі (як на
себе, так і на сторонню особу), зареєстровані офіційно та неофіційно;
-   ті, які на даний момент не зайняті у комерційному секторі, але мають
бажання та/або бізнес-ідею щодо його відкриття.
Інструментарій, використаний для дослідження
Анкета російською та українською мовами, складена за блоками
відповідно до зазначених завдань дослідження даної ЦА. Опитування

здійснювалося з аудіозаписом за попередньої згоди респондента. До
інструментарію також можна віднести інструкцію для інтерв’юера та бланк
інтерв’ю, в якому інтерв’юер додатково зазначав власне ім’я та дату інтерв’ю,
робив особливі примітки та зазначав побажання респондентів, які не
відповідали загальній логіці інтерв’ю. Також окремо проводилась робота за
бланками для подальшого пошуку респондентів методом снігової кулі, де
респонденти могли вказати знайомих їм ВПО, які могли б взяти участь у
дослідженні. Для розгляду окремих, особливо цікавих з точки зору досвіду
ведення або переміщення бізнесу ВПО, інтерв’юери домовлялись щодо
надання документальних підтверджень їхніх кейсів, зокрема, фотографій, що
наочно відображають специфіку їх бізнесу. Всі фотоматеріали ВПО у звіті
розміщені за попередньою згодою їх власників.
Контроль етапу збору даних
Кожне інтерв’ю супроводжувалося цифровим аудіозаписом, що
дозволило постфактум оцінити якість роботи інтерв’юера. Окремо
перевірялася правильність вибору респондентів шляхом верифікації їхньої
належності до цільової аудиторії опитування за зазначеними критеріями.
Також у методику інтерв’ю було закладено елементи триангуляції, зокрема
зовнішня верифікація відносно інструмента та методики дослідження.
Соціально-демографічний портрет опитаних
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ІІ. СЕРІЯ ГЛИБИННИХ
ПРАЦЮЮТЬ З ВПО
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ЕКСПЕРТАМИ,

ЩО

Мета проведення: виявити найбільш оптимальні шляхи допомоги ВПО
та визначити регіональні відмінності у ситуації з точки зору економічних
можливостей для ВПО.
Завдання глибинних інтерв’ю з експертами:
-  
виявити рівень актуальності проблеми економічної адаптації ВПО
для досліджуваного регіону;
-  
визначити регіональні особливості ринку праці та ведення бізнесу;
-  
з’ясувати гендерні та вікові особливості, що впливають на
активність ВПО на ринку праці;
-  
за оцінками експертів оцінити готовність державних органів
допомагати ВПО;
-  
визначити найбільш актуальні сфери для ведення малого бізнесу;
-  
визначити шляхи поліпшення ситуації з налагодження політики
сприяння ВПО;
-  
визначити проблеми, перешкоди та можливості для розвитку
малого бізнесу в досліджуваних регіонах;
-  
оцінити стан інфраструктури досліджуваних регіонів з точки зору
ведення малого бізнесу та забезпечення його сталості;
-  
охарактеризувати наявні ініціативи донорів;
-  
визначити неохоплені сфери ВПО, на які варто звернути увагу при
формуванні програм підтримки.
Експертне опитування ВПО здійснене у період з 31 жовтня до 11
листопада 2016 року у 5 областях України: Вінницькій, Дніпропетровській,
Запорізькій, Харківській, Херсонській. Всього був опитаний 31 експерт.
Метод збору інформації: неформалізоване інтерв’ю.
Відбір та рекрутинг учасників експертних глибинних інтерв’ю
відбувався методом снігової кулі. Основними експертами стали представники
недержавних громадських організацій (фондів, грантових програм і т. п.) та
органів державної влади. Докладний список експертів наведений у вступі до
дослідження.
Інструментарій, використаний для проведення дослідження
Гайд експертного опитування було складено російською та українською
мовами за блоками відповідно до завдань дослідження даної ЦА. Опитування
відбувалося з аудіозаписом за попередньої згоди експерта. Кожний експерт
проходив скринінг для підтвердження компетентності. До інструментарію
також можна віднести інструкцію для інтерв’юера та бланк інтерв’ю, в якому
інтерв’юер додатково зазначав власне ім’я та дату інтерв’ю, робив особливі
примітки та зазначав побажання респондентів, що випадали із загальної логіки
інтерв’ю.
Рекрутинг експертів відбувався за попередньою домовленістю. Для
підвищення ефективності перед безпосереднім записом інтерв’ю експерти

отримували приблизний пул запитань, що дозволяв підготуватися до
предметної розмови. За бажанням експерти надавали додаткову статистичну
та іншу інформацію, що містила опис їх проектів або актуальну інформацію
щодо ВПО.
Контроль етапу збору даних
Кожне інтерв’ю супроводжувалося цифровим аудіозаписом, що дозволив
постфактум оцінити роботу інтерв’юера. Окремо перевірялася правильність
рекрутингу експертів шляхом верифікації скринінгових анкет та їх зіставлення
з метою дослідження. Також у методику інтерв’ю було закладено елементи
триангуляції, зокрема зовнішня верифікація відносно інструмента, методики
дослідження та дослідника.
Дослідницька група висловлює щиру вдячність експертам, що взяли
участь у дослідженні.
Вінницька область:
Аляб'єва Світлана – в. о. директора Вінницького обласного центру
зайнятості;
Нікітюк Валерій – керівник проекту ЄС «Центр адаптації переселенців
та підприємців із зони АТО та Криму у Вінницькій області»;
Печалін Олександр – голова правління Спілки підприємців «Стіна»;
Студілко Алла – голова правління ВОПО «Джерело надії»;
Рудюк Юлія – координатор грантового проекту від Міжнародної
організації з міграції для ВПО, реалізованого ВОПО «Джерело надії».
Запорізька область:
Бойко Інна – виконавчий директор ГО Центр розвитку кар'єри
«Професіонал»;
Разуєва Ірина – заступник директора департаменту соціального захисту
населення, начальник управління праці Запорізької обласної державної
адміністрації;
Самусь Вікторія – заступник директора департаменту економічного
розвитку і торгівлі Запорізької обласної державної адміністрації;
Перепилиця Анастасія – радниця Міністерства соціальної політики з
питань ВПО в Запорізькій області;
Ванюхіна Світлана – координатор програми працевлаштування МБФ
«Карітас Україна» у Запорізькій області;
Кругляк Світлана – регіональний координатор проекту «Партнерство
для розвитку міст»;

Сидоренко Тетяна – регіональний координатор Громадської ініціативи
«Центр зайнятості вільних людей» у Запорізькій області.
Херсонська область:
Барабаш Людмила – заступник директора Херсонського обласного
центру зайнятості;
Клічановський Андрій – начальник відділу організації профорієнтації
Херсонського обласного центру зайнятості;
Авраменко Ольга – координатор грантового проекту від Міжнародної
організації з міграції для ВПО, реалізованого ГО «Вектор розвитку»;
Гусаков В’ячеслав – кореспондент газети «Вгору»;
Марчук Наталія – юрист, займалась питаннями ВПО в ГО «Ми –
Херсонці».
Харківська область:
Шпарага Юрій – директор Департаменту соціального захисту населення
Харківської обласної державної адміністрації;
Черепашук Наталія – директор департаменту захисту прав ВПО
ЕВРОПОЛу;
Бєлявцева Вікторія – директор
конкурентоспроможності регіону «ХОДА»;

департаменту

з

підвищення

Ібрагим Юлія – президент ГО «Асоціація багатодітних сімей «АММА»;
Луценко Олена – голова Харківського відділення психологічної кризової
допомоги;
Лебедева Анна – координатор Громадської ініціативи «Центр зайнятості
вільних людей» у Харківській області ;
Харламова Галина – координатор грантового проекту від Міжнародної
організації з міграції для ВПО, реалізованого ГО «Українські рубежі»;
Юркова Катерина – волонтерка та тренер ГО «Українські рубежі».
Дніпропетровська область:
Гладкова Тетяна – керівник ГО «Сила майбутнього»;
Литвин Віталій – радник голови Дніпропетровської обласної державної
адміністрації;
Коренькова Анна – начальник відділу організації профорієнтації
Дніпропетровського обласного центру зайнятості;
Бандура Сергій – національний менеджер з напрямку забезпечення
життєдіяльності МБФ «Карітас України»;

Кулінська Наталія – координатор Громадської ініціативи «Центр
зайнятості вільних людей» у Дніпропетровській області;
Приходько Тетяна – координатор грантового проекту від Міжнародної
організації з міграції для ВПО та грантового проекту від Данської Ради з
питань біженців для ВПО, реалізованих БФ «Горєніє»;
Пряма мова експертів у звіті виділена блакитним кольором.

Опис проблеми
Внаслідок нестабільної ситуації, яка склалася у східних областях України
та в АР Крим, Україна вимушено переживає потужну хвилю переміщення
населення, що пов’язано з цілою низкою організаційних, технічних,
фінансових і соціальних ускладнень. Менше ніж через 30 років після того, як
відбувалася перша в новітній історії України хвиля внутрішньої міграції,
спричинена аварією на ЧАЕС, органи державної влади та представники
місцевого самоврядування стикнулися з необхідністю налагодження та
координації масових переміщень, надзвичайних за своїм масштабом. У
результаті в країні виник доволі суттєвий маргінальний суспільний прошарок:
більше 1,5 мільйона осіб, які вимушено полишили свої домівки, місця роботи
чи навчання та знаходяться наразі у пошуку нових, більш безпечних для
проживання та забезпечення себе і своїх сімей регіонів.
Питання облаштування житла для таких людей, надання соціальної
допомоги, можливостей для навчання, а також працевлаштування для багатьох
із них залишається відкритим і вимагає залучення зусиль не лише органів
державної влади, а й неурядових організацій, комерційного сектору та
представників громадськості.
За даними Центру моніторингу внутрішнього переміщення (Internal
Displacement Monitoring Centre - IDMC), Україна входить до першої десятки
країн світу за кількістю ВПО [2]:
Країна
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Колумбія
Сирійська Арабська Республіка
Судан
Ірак
Республіка Ємен
Південний Судан
Україна
Демократична республіка
Конго
Афганістан
Туреччина

Кількість
переселенців (через
конфлікти)
6,360,000
6,100,000
3,374,000
3,344,000
2,205,000
1,793,000
1,714,000
1,700,000

Протягом
2016 року

1,475,000
1,300,000

Серпень
Березень

Червень
Серпень
Червень
Серпень
Червень
Липень
Серпень
Червень

Статистика ВПО в Україні
За уточненими даними Міжвідомчого координаційного штабу Державної
служби України з надзвичайних ситуацій, станом на 28 жовтня 2016 року з
тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної
операції в інших регіонах України тимчасово розміщено 1 052 171 особа (за
добу – 65), з яких 174 592 дитини (за добу – 10) та 500 700 осіб з інвалідністю
та осіб похилого віку (за добу – 22), у тому числі з Донецької та Луганської
областей 1 029 506 осіб (за добу – 64) та Автономної Республіки Крим і міста
Севастополь – 22 665 осіб (за добу – 1).
Найбільше внутрішньо переміщених осіб розміщено у Луганській
(290 626 осіб), Харківській (188 588 осіб), Донецькій (120 017 осіб),
Дніпропетровській (81 109 осіб), Запорізькій (69 128 осіб), Київській (55 185
осіб) та Одеській (40 488 осіб) областях.
Найменша кількість розселена у Тернопільській (2 478 осіб), Чернівецькій
(2 826 осіб), Рівненській (3 366 осіб), Закарпатській (4 128 осіб), ІваноФранківській (4 618 осіб) та Волинській (4 980 осіб) областях [3].
Втім об’єктивна оцінка масштабів міграційних потоків, пов’язаних із
нестабільною ситуацією на Сході країни, дещо ускладнена через
суперечливість даних, які пропонують офіційні джерела. Зокрема, за даними
Міністерства соціальної політики станом на 6 червня 2016 року, в Україні
взято на облік 1 785 740 внутрішньо переміщених осіб, з них майже 1 100 000
– жінки, 700 000 – чоловіки [4].
Водночас, за даними Управління з координації гуманітарних питань ООН
та Міністерства соціальної політики, загальна кількість людей, які змушені
були залишити свої домівки, становить 1 198 000 осіб. При цьому майже
півмільйона переселенців з окупованих територій «осіли» на підконтрольній
Україні території Донецької області, ще понад 155 тисяч – на Луганщині.
Серед інших областей найпопулярнішими напрямками внутрішньої міграції
залишаються Харківщина, Київщина, Запоріжжя й Дніпропетровщина.

[5 ]

Вочевидь, такі суперечності обумовлені як складністю самої процедури
реєстрації внутрішньо переміщених осіб, так і недосконалістю системи
державного обліку. Зокрема, звітність Міністерства соціальної політики
включає також і осіб, які фактично проживають на тимчасово окупованій
території, але формально зареєстровані в органах соціального захисту та
отримують грошову допомогу від держави.
Офіційна державна статистика має значні розбіжності, тож варто
звернутися до альтернативних непрямих методів вимірювання масштабів і
напрямів міграційних рухів, в тому числі і ВПО. Показовими є дані
опитування, здійсненого Інститутом соціології НАН України у всіх регіонах
України2: понад третину опитаних українців мають серед знайомих, друзів чи
членів сім’ї осіб, які були змушені переїхати внаслідок нещодавніх подій у
Криму та на Донбасі [1].

Якщо серед членів Вашої сім'ї, знайомих чи
друзів є особи, які покинули свої домівки
внаслідок нещодавніх подій у Криму та
Донбасі, то де вони зараз перебувають?
перебувають у тому населеному пункті чи
області, де живу я

11,5

перебувають в іншому населеному пункті чи
області України (не там, де живу я)

13
9,5

перебувають у Росії
перебувають в інших країнах

3,5

Серед моїх членів сім'ї, знайомих, друзів
немає таких, які покинули свої домівки…
Важко відповісти

65,1
7,8
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   Загальнонаціональне опитування населення України здійснювалося Інститутом соціології НАН
України у співпраці з Благодійним фондом «Інтелектуальна перспектива» з 26 червня до 18 липня 2015 року
за квотною вибіркою, що представляє доросле населення (від 18 років). Опитування здійснювалося в усіх
областях України (крім АР Крим та окупованих територій Донецької та Луганської областей) методом
особистого інтерв’ю за місцем проживання респондентів. Усього було опитано 1802 особи. Похибка вибірки
не перевищує 2,3 %.

	
  

Міграційний рух населення
За даними Головних управлінь статистики у досліджуваних областях,
генеральна тенденція щодо приросту населення характеризується здебільшого
від’ємними показниками (крім Харківської області), попри все ще доволі
відчутні міграційні потоки, пов’язані з переміщенням осіб, постраждалих від
конфлікту на Сході України. Це також свідчить і про поступове стихання
внутрішніх міграційних потоків через вичерпання міграційного потенціалу
областей-донорів та завдяки відносній стабілізації ситуації в цих областях.
Зокрема, за останні півроку кількість осіб, які прибули на проживання до
Дніпропетровської області, становить 9310 осіб, тоді як за весь 2015 рік таких
осіб було 37 594, що в 4 рази перевищує піврічний показник 2016 року.
Подібна тенденція характерна і для інших областей [6].

Загальна кількість прибулих осіб (не лише
ВПО) за січень-серпень 2016 року
(регіональний розподіл)
153314

Україна
Вінницька
Дніпропетровська
Запорізька
Харківська
Херсонська

5246
9310
3826
12303
2536

Найбільша кількість прибулих осіб за останнє півріччя спостерігається у
Харківській області, для якої така тенденція є характерною протягом останніх
років. Харківська область також належить до тих, що найбільше відчувають
міграційну хвилю внаслідок конфлікту на Сході країни (188 588 ВПО).
Сприйняття суспільством
Важливо зазначити, що питання економічної та соціальної адаптації
переселенців наразі стоїть дуже гостро, адже більшість новоприбулих
планують довгострокове проживання у нових для них місцях. Про це свідчить,
зокрема, опитування, здійснене КМІС у період з 22 липня до 16 серпня, яким

було охоплено 1,5 тис. мешканців громад, що приймають переселенців, і 1003
переселенці в усіх областях, крім анексованого Росією Криму й окупованих
територій Донецької та Луганської областей. Так, результати опитування
демонструють, що 48% внутрішньо переміщених осіб не мають наміру
повертатися на попереднє місце проживання. Більше того, подібне опитування
засвідчило, що значна частка переселенців «обірвали» зв’язки (в тому числі
економічні) з попереднім місцем проживання: 69% опитаних жодного разу не
відвідували непідконтрольні території [6].
Втім внутрішня міграція такого масштабу, вочевидь, має наслідки, як
об’єктивні, так і суб’єктивні (тобто такі, що відбиваються на свідомості
громадян). Зокрема йдеться про посилення конкуренції на ринку праці, яку
відчувають місцеві жителі; пожвавлення попиту у сфері оренди житла,
перевантаженість закладів охорони здоров’я та закладів освіти тощо. Про
подібні тенденції свідчить опитування Київського міжнародного інституту
соціології, що було презентовано 9 червня 2016 р. спільно Агентством ООН у
справах біженців (UNHCR) і Міністерством з питань тимчасово окупованих
територій та внутрішньо переміщених осіб.
На сході країни подібні тенденції не є настільки вираженими, як у
столиці, проте 16% опитаних мешканців цих регіонів все ж зазначили, що
відчувають занепокоєння через загострення конкуренції за робочі місця між
місцевими мешканцями та переселенцями.
Не менш важливою є проблема соціокультурної адаптації переселенців,
що значною мірою залежить від готовності самого суспільства «прийняти»
внутрішньо переміщених осіб у себе в регіоні. Це коло проблем тісно
взаємопов’язане з рівнем лояльності населення. Як засвідчують соціологічні
дослідження, українське суспільство в цілому демонструє достатній рівень
готовності співмешкати з переселенцями. Зокрема, за результатами
опитування, здійсненого Інститутом соціології НАН України, 52% опитаних
українців готові допустити вимушених переселенців з Донбасу в якості своїх
сусідів, а ще 37,6% - в якості колег по роботі, які працюють на рівних з ними
посадах. Проте існує і тенденція ворожості: 20% українців не готові допустити
переселенців у жодній із запропонованих якостей [1]:

Чи	
  згодні	
  Ви	
  допустити	
   вимушених	
   переселенців	
   з	
  Донбасу	
  
у	
  тих	
  чи	
  інших	
  якостях	
  (від	
  членів	
  Вашої	
  сім'ї	
  до	
  керівників	
  
України)?	
  
22,6

Членів	
  моєї	
  сім'ї

32,3

Близьких	
  друзів

52,1

Сусідів
Людей,	
  якими	
  я	
  керую:	
  моїми	
  найманими	
  працівниками,	
  
підлеглими,	
  тощо

21,7
37,6

Колег	
  по	
  роботі,	
  які	
  працюють	
  на	
  рівних	
  зі	
  мною	
  посадах
Людей,	
  які	
  мною	
  керують:	
  моїми	
  працедавцями,	
  
начальниками,	
  тощо

12,8

Людей,	
  які	
  очолюють	
  адміністрацію	
  населеного	
  пункту,	
  
де	
  я	
  зараз	
  проживаю

10

Людей,	
  які	
  очолюють	
  міністерства	
  або	
  державні	
  служби	
  
України

9,4
7,9

Президента	
  України
Громадян,	
  які	
  голосують	
  на	
  виборах	
  Президента	
  України,	
  
Верховної	
  Ради	
  або	
  місцевих	
  органів	
  влади

27,5

Осіб,	
  які	
  отримують	
  в	
  Україні	
  податкові,	
  кредитні	
  чи	
  інші	
  
фінансові	
  пільги

15,5
20

У	
  жодній	
  якості	
  не	
  згодний	
  їх	
  допускати
Інше

1

	
  

Окреслені тенденції свідчать про позитивну тенденцію: переселенці
поступово адаптуються до нових умов життя, а місцеві мешканці навчаються
лояльності та гнучкості. Втім цей процес, що здебільшого відбувається
«природним» шляхом, вимагає і сприяння.
Основі агенти, які можуть ефективно впливати на економічну та
соціальну адаптацію переселенців, – це представники державної влади на
місцях, а також недержавні організації: міждержавні, міжнародні, неурядові та
приватні структури.
Що на даний момент пропонує держава для вирішення
першочергових економічних проблем внутрішньо переміщених осіб?
За даними Міністерства соціальної політики, сьогодні склалася така
ситуація із державним сприянням працевлаштуванню ВПО [6].

З метою сприяння працевлаштуванню внутрішньо переміщених осіб
Урядом за поданням Мінсоцполітики 08.07.2015 р. прийнято низку рішень,
якими зокрема:
-   спрощено процедуру набуття статусу зареєстрованого безробітного
особами з числа внутрішніх переселенців, їх реєстрацію та перереєстрацію, а
також взяття на облік осіб, які шукають роботу в центрах зайнятості
(Постанова Кабінету Міністрів України від 08.07.2015 р. № 473);
-   врегульовано
питання
захисту
прав
переселенців
на
загальнообов’язкове державне страхування, їм надано право отримувати
державну допомогу в ситуаціях, коли страховий випадок трапився до моменту
виїзду людини з тимчасово неконтрольованої українською владою території
(Постанова Кабінету Міністрів України від 08.07.2015 р. № 471);
-   схвалено Основні напрями розв’язання проблем зайнятості
внутрішньо переміщених осіб на 2015-2016 роки, що включають системні
заходи з підвищення мобільності цих осіб на ринку праці та посилення
зацікавленості роботодавців у працевлаштуванні та профнавчанні
переміщених осіб (Постанова Кабінету Міністрів України від 08.07.2015 р.
№ 505).
Затверджено Комплексну державну програму щодо підтримки,
соціальної адаптації та реінтеграції громадян України, які переселилися з
тимчасово окупованої території України та районів проведення
антитерористичної операції в інші регіони України, на період до 2017 року
(Постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 р. № 1094).
Державною службою зайнятості протягом 2015 року:
-   здійснювалася системна робота із забезпечення гарантій соціального
захисту від безробіття внутрішньо переміщених осіб;
-   забезпечено комплексну інформаційно-роз’яснювальну роботу серед
внутрішньо переміщених осіб щодо умов реєстрації, перереєстрації в
Державній службі зайнятості та надання соціальних послуг із сприяння
зайнятості. Інформаційно-роз’яснювальні послуги надаються як у центрах
зайнятості за місцем реєстрації внутрішньо переміщених осіб, так і в виїзному
режимі.
Безробітним, які не мають професії або виявили бажання отримати нову
професію, підвищити кваліфікацію або пройти стажування за сприяння
Державної служби зайнятості, надаються індивідуальні профконсультаційні
послуги, у т. ч. з використанням психодіагностичних методик, для них
організовуються семінари з орієнтації на профнавчання.
У центрах зайнятості розміщено інформацію про державні соціальні
установи, громадські організації, які надають соціальні послуги, допомогу та
підтримку громадянам України (адреси, контакти, сайти), забезпечено роботу
„гарячої” телефонної лінії служби зайнятості і визначено відповідального
фахівця для надання роз’яснень з питань отримання послуг.

У 2015 році розпочато роботу із компенсації роботодавцям витрати на
оплату праці за працевлаштованих безробітних з числа внутрішньо
переміщених осіб, а в разі потреби – із компенсації витрат на їх перепідготовку
чи підвищення кваліфікації. Також зареєстрованим безробітним з-поміж
внутрішньо переміщених осіб компенсуватимуться фактичні витрати на
переїзд
до
іншої
адміністративно-територіальної
одиниці
місця
працевлаштування та витрати на проходження медичного огляду, якщо це
необхідно для працевлаштування.
Станом на 31.12.2015 р. укладено 30 договорів про компенсацію витрат
роботодавця на оплату праці працевлаштованої особи з числа внутрішньо
переміщених. Протягом жовтня – грудня 2015 р. працевлаштовані 145
безробітних ВПО на умовах строкових трудових договорів.
Внесено зміни до Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на
облік особи, яка переміщується з тимчасово окупованої території України,
району проведення антитерористичної операції чи населеного пункту,
розташованого на лінії зіткнення, затвердженого Постановою Кабінету
Міністрів України від 01.10.2014 р. № 509 (Постанова Кабінету Міністрів
України від 26.08.2015 р. № 636 „Про внесення змін до деяких постанов
Кабінету Міністрів України”).
Врегульовано механізм звернення за отриманням щомісячної адресної
допомоги для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату
житлово-комунальних послуг, деякими категоріями внутрішньо переміщених
дітей (Постанова Кабінету Міністрів України від 09.12.2015 р. № 1014).
Унормовано функцію щодо організації надання допомоги внутрішньо
переміщеним особам та сім’ям учасників АТО шляхом внесення зміни до
Загального положення про центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
(Постанова Кабінету Міністрів України від 17.07.2015 р. № 495).
Станом на 30.12.2015 р. вивчено потребу у соціальних послугах
46 645 сімей учасників антитерористичної операції, в яких виховується
41 681 дитина, та організовано вирішення виявлених потреб.
За результатами проведеної роботи:
- 23 410 осіб отримали психологічну підтримку та реабілітацію;
- 10 789 особам надано юридичну допомогу;
- 10 035 осіб отримали гуманітарну допомогу;
- 9 949 осіб отримали земельні ділянки, 343 сім’ї забезпечені житлом;
- 1 819 сімей, у т. ч. 141 особа з інвалідністю, охоплено соціальним
супроводом.
Крім того, у 2015 році соціальні послуги та допомогу отримали
84 274 внутрішньо переміщені сім'ї, в яких виховується 76 383 дитини.
Для забезпечення психологічної підтримки внутрішньо переміщених
сімей з дітьми та сімей учасників АТО підготовлено 898 психологів і
соціальних працівників для надання соціально-психологічної допомоги
внутрішньо переміщеним сім'ям і сім'ям учасників антитерористичної
операції.

Вплив на макро- та мікроекономічну ситуацію в регіоні
Водночас, за результатами суміжних соціологічних досліджень, всього
лише 4% мешканців східних міст високої концентрації розселення
переміщених осіб відчули позитивну тенденцію з розвитку місцевого бізнесу
через додаткові робочі руки та зростання ринку споживчих послуг [9].

Це свідчить насамперед про недостатнє використання підприємницького
потенціалу новоприбулих. Вочевидь, частина переселенців має досвід
організації або ведення власної справи, адже Донецький регіон завжди
демонстрував високий рівень життя та підприємницької активності. Зокрема,
серед сусідніх регіонів лише Дніпропетровську область можна назвати
зіставною за кількістю зареєстрованих підприємств станом на 2012 рік:
загалом у Донецькій області у 2012 році було зареєстровано 28009
підприємств, серед яких 21948 – мікропідприємства. У Дніпропетровській
області з 27363 зареєстрованих підприємств різних розмірів 21403 становлять
мікропідприємства (див. Додаток 1; табл.1.1).
Зауважимо, що потоки внутрішніх мігрантів могли позитивно вплинути
на загальну економічну ситуацію в областях-донорах. Про це свідчить
державна статистика: якщо рівень підприємницької активності (за показником
кількості підприємств) загалом по країні знизився, то в низці досліджуваних
областей кількість підприємств зросла. Загалом, негативна тенденція
підприємницької активності в країні відбиває генеральні рецесивні процеси в
економіці, є наслідком системної кризи, яка охопила всю країну. Втім
головною причиною негативної динаміки є стрімке скорочення кількості
зареєстрованих підприємств у Донецькій та Луганській областях. Водночас у
Вінницькій області, наприклад, спостерігається доволі відчутне економічне
пожвавлення: якщо у 2012 році там було зареєстровано 8744 підприємств, то
у 2015 р. – 9442, відчутним є зростання кількості підприємств малого та
мікробізнесу також у Дніпропетровській та Харківській областях.
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Загалом, в Україні традиції ведення власного бізнесу (самозайнятості) є
не надто розвиненими. Якщо звернутись до результатів соціологічних
опитувань, то лише 3,6% українців займаються дрiбним бiзнесом або
iндивiдуальним пiдприємництвом і лише 1% - є підприємцями великого або
середнього бiзнесу. Опитування було проведено Інститутом соціології НАН
України у всіх регіонах України (загальнонаціональне опитування населення
України здійснювалося Інститутом соціології НАН України у співпраці з
Благодійним фондом «Інтелектуальна перспектива» з 26 червня до 18 липня
2015 року за квотною вибіркою, що представляє доросле населення – від 18
років). Опитування відбувалося в усіх областях України (крім АР Крим та
окупованих територій Донецької та Луганської областей) методом особистого
інтерв’ю за місцем проживання респондентів. Усього було опитано 1802
особи. Похибка вибірки не перевищує 2,3 %.
Що ж до характеру структури зайнятості, то 81,5% українців є найманими
працівниками, ще 8,4% працюють чи працювали на себе (самозайнятість), ще
3% працюють чи працювали у власному сімейному бізнесі.
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Свідченням того, що саме приватний сектор економіки є найбільш
важливим для успішного соціально-економічного розвитку регіону, є той
факт, що саме в ньому працевлаштована основна частина економічно активних
осіб. Зокрема, згідно з моніторинговим дослідженням Інституту соціології
НАН України, майже 37% українців працевлаштовані у приватному секторі
економіки і лише 19% - у державному.

Структура економіки та трудових ресурсів України
Чисельність зайнятого населення у віці 15–70 років у І півріччі 2016 року
становила 16,2 млн осіб, а рівень зайнятості – 56,2 % (у І півріччі 2015 року –
16,4 млн осіб та 56,5 % відповідно).3
Станом на 1 жовтня 2016 року на 1 вільне робоче місце претендувало 6
безробітних, у тому числі серед законодавців, вищих державних службовців,
керівників, менеджерів – 17 осіб, кваліфікованих робітників сільського та
лісового господарств, риборозведення та рибальства на одне вільне робоче
місце претендувало 15 осіб, технічних службовців – 8 осіб, фахівців і
працівників сфери торгівлі й послуг – по 6 професіоналів; робітників з
обслуговування, експлуатації та контролю за роботою технологічного
устаткування, складання устаткування та машин і представників
найпростіших професій – по 5 осіб; кваліфікованих робітників з інструментом
– 3 особи.
Згідно з інформацією порталів із пошуку роботи, кількість вакансій у
регіонах є такою, як показано у табл. Б.
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Таблиця Б
Кількість вакансій в областях

rabota.ua

% загальної
кількості у
п’яти
областях

work.ua

%
загальної
кількості
у п’яти
областях

Дніпропетровська

3793

34%

9177

41%

6485

39%

Вінницька

866

8%

1838

8%

1352

8%

Харківська

4417

40%

7110

32%

5763.5

34%

Запорізька

1451

13%

3160

14%

2305.5

14%

Херсонська

630

6%

1241

6%

935.5

6%

11157

100%

22526

100%

16841.5

100%

Область

Всього

%
загальної
Середня
кількості
кількість
у п’яти
областях

Зазначена кількість вакансій є середнім значенням за період з 02.11.2016
р. до 07.11.2016 р. Звісно, ці дані не відбивають сезонність та інші властивості
ринку праці, але в будь-якому разі можуть свідчити про відносну кількість
робочих місць в областях. Крім кількості пропозицій, привабливість регіонів
може характеризуватися рівнем заробітної плати (див. Додаток 1, табл. 1.3).
За цими даними можна визначити відношення заробітної плати в області
до середньої в Україні: Вінницька область – 81%, Дніпропетровська область 99%, Запорізька область – 99%, Харківська область – 87%, Херсонська область
– 78%.
Крім того, наявні дані про відношення кількості безробітних та вакансій,
що вказує на рівень конкуренції робочої сили (див. табл. В).
Таблиця В
Співвідношення кількості безробітних і вакансій
Назва областей
Співвідношення
Україна
6
Вінницька
11
Дніпропетровська
6
Запорізька
15
Харківська
6
Херсонська
7
Отже, використовуючи дані Держкомстату (які, на жаль, враховують
лише відповідним чином зареєстрованих безробітних і вакантні місця) та дані
відкритих джерел, можна у першому наближенні порівняти «привабливість»
регіонів.

Ще одним питанням, яке слід розглянути, є конкурентоздатність ВПО:
враховуючи наявний рівень безробіття, слід переконатися, чи можуть ВПО
об’єктивно претендувати на наявні робочі місця.
За даними Державної служби зайнятості, за допомогою у
працевлаштуванні станом на 30.09.2016 р. звернулися 73,8 тис. осіб, що
мешкали на території АР Крим, Донецької та Луганської областей; 83,9%
зазначених громадян мали довідку про взяття на облік як ВПО.
Державна служба зайнятості сприяла працевлаштуванню 22,5 тис. осіб, з
них із компенсацією витрат на оплату праці – 1,3 тис.
Найбільш популярними сферами працевлаштування ВПО є оптова та
роздрібна торгівля, ремонт автотранспорту, переробна промисловість,
державне управління і оборона, обов'язкове державне страхування, сільське,
лісове або рибне господарство.
Ще 4,7 тис. осіб отримали статус безробітного, що може давати право на
державні виплати (статус безробітного не гарантує виплату допомоги по
безробіттю). За інформацією ДСЗ, більше 68% ВПО мають вищу освіту, 27% старші за 45 років. Загалом, аналіз наявних даних за віковою та освітньою
структурою ВПО свідчить про те, що переселенці є більш освіченим і молодим
трудовим ресурсом, тобто є конкурентоздатними на внутрішньорегіональних
ринках праці.
За даними Держкомстату була складена таблиця рівня освіти
зареєстрованих ВПО (див. Додаток 2; табл. 2.1).
Розподіл за професійним спрямуванням ВПО продемонстрований іншою
таблицею (див. Додаток 1; табл. 1.2).
Структура ВПО за професійним спрямуванням відрізняється від
середньостатистичної по країні меншою кількістю некваліфікованих
робітників.4
Враховуючи вікову дискримінацію, слід звернути увагу на вік ВПО (див.
Додаток 2; табл. 2.2), бо зрозуміло, що після 40-45 років знайти роботу в
Україні набагато важче.
З даної таблиці видно, що кількість молоді серед ВПО перевищує середні
показники, а кількість працівників, старших за 45 років, нижча за середні
показники.
Отже, можна порівняти загальні показники областей, якщо ранжувати
знайдені дані від 1 (найменший) до 5 (найбільший). Оцінювання такого виду
не дає точних результатів, але дозволяє швидко порівняти «привабливість»
областей за відкритими даними, наприклад, при нагальній потребі зміни
проживання/роботи (див. табл. А).
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Таблиця А
Порівняння «привабливості» областей»
Вікова
Заробі Рівень
Кількість
перева Загальний
Область/Показник
тна
безробіт
вакансій
га
бал
плата
тя
ВПО
Дніпропетровська
5
5
5
4
19
Вінницька

2

2

2

1

7

Харківська

4

3

5

3

15

Запорізька

3

5

1

5

14

Херсонська

1

1

3

2

7

Найбільш «привабливою» є Дніпропетровська область, далі за
рейтингом слідують Харківська та Запорізька області.
На наступному етапі будуть розглянені регіональні особливості
працевлаштування ВПО: потреби та характеристики областей, наявність
програм підтримки ВПО, особливості ведення бізнесу тощо, які дозволять
більш повно оцінити області.
Для певної систематизації інформації використаймо кілька критеріїв для
опису та систематизації наявних програм підтримки ВПО у регіонах.
По-перше, слід зазначити тип фінансування:
•   державне (кошти, виділені державним або міським бюджетом);
•   приватне (юридичні або фізичні особи – резиденти України);
•   гранти міжнародних організацій (кошти, надані безпосередньо ВПО
для реалізації бізнес-ідей, навчання тощо, або заходи третіх осіб, що
фінансуються за рахунок грантів).
По-друге, класифікація програм підтримки можлива за напрямом
діяльності:
•   працевлаштування;
•   відкриття власної справи;
•   навчальні програми та програми перепідготовки;
•   інформаційна підтримка;
•   гуманітарна допомога та забезпечення житлом;
•   психологічна допомога.
По-третє, програми підтримки можна класифікувати за строком дії:
безстрокові та строкові.
Тож, особливості кожної області у розрізі привабливості для ВПО
розглянено окремо по кожній області.

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ ВПО
Опитування ВПО в досліджуваних регіонах показало, що найбільш
відомими заходами в галузі соціальної політики є соціальні виплати, надання
грантів на організацію бізнесу та програми перепідготовки. Тільки приблизно
п’ята частина опитаних визначила, що їм відомо про державні програми
пільгового кредитування. 	
  

	
  
Аналіз каналів комунікації з ВПО
Одним із важливих завдань дослідження було визначити найбільш
оптимальні канали комунікацій з ВПО. Для цього було передбачено кілька
засобів: зафіксувати, звідки отримуються новини про останні політичні та
економічні події в країні, а також дізнатися, якими шляхами ВПО було б
зручніше отримувати інформацію про нові програми та соціальні заходи.
Окремо були проаналізовані регіональні ЗМІ, які користуються найбільшою
довірою серед ЦА.

Серед опитаних ВПО було зафіксовано високий рівень користування
Інтернет-джерелами, і це не в останню чергу пов’язано з необхідністю
постійного пошуку інформації щодо працевлаштування, організації бізнесу,
пошуку житла та вирішення інших актуальних для ЦА проблем. Крім того,
ВПО підтримують тісні стосунки між собою та спілкуються онлайн на
спеціальних форумах та в групах у соціальних мережах. Як відомо, для
більшості українців основних каналом отримання інформації є телебачення,
між тим, опитані ВПО здебільшого схильні отримувати новини про останні
політичні та економічні події в країні та світі завдяки Інтернет ЗМІ та
соціальним мережам.
В	
  якiй	
  формi	
   респондентам	
  було	
   б	
  найзручнiше	
  
отримувати	
  iнформацiю	
   щодо	
   соцiальної	
  допомоги	
  
для	
  ВПО
За	
  допомогою	
  Iнтернет-‐розсилки
48
38

За	
  телефоном

22

Поштою
Пiд	
  час	
  особистих	
  зустрiчей	
  з	
  
вiдповiдальними	
  особами

14

Публiкацiї	
  на	
  сайтах	
  органiзацiй,	
  що	
  
вiдповiдають	
  за	
  реалiзацiю	
  …

13

Ваш	
  варiант

10

Окремо було визначено, що ВПО було б зручніше отримувати
інформацію про соціальну допомогу за допомогою Інтернет-розсилки та за
телефоном.
Найбільш популярні пабліки для розташування інформації для ВПО:
Назва групи

Посилання

Facebook:
Переселенцы в Запорожье

https://www.facebook.com/groups/303245
333184793/?fref=ts
Донецкие харьковские
https://www.facebook.com/groups/404339
889728034/?fref=ts
Переселенцы Донбасса
https://www.facebook.com/groups/594398
294010456/?fref=ts
Украинский
Донбасс. https://www.facebook.com/groups/ukrdon.
Переселенцы в Днепропетровске dnepr/?fref=ts
Переселенці Вінниччини
https://www.facebook.com/groups/spilnas
prava.in.ua/?fref=ts
Переселенці
https://www.facebook.com/groups/krymsk
ie.bejentsy/?fref=ts
Херсон переселенцы
https://www.facebook.com/groups/kherso
npereselenci/?fref=ts
VK:
Переселенцы в Херсоне *2016* https://vk.com/kherson2016ua	
  
Волонтёры
Взаимопомощь.
https://vk.com/club116210869
МОМ.
Взаимовыручка
переселенцами

между https://vk.com/club109009763
	
  

Я-переселенец! UA
https://vk.com/begenec_ua
Помощь
вынужденным https://vk.com/ua_helpvostok
переселенцам
Переселенцы в Харькове
https://vk.com/club91102690
	
  
Я переселенец из Донбасса
https://vk.com/club95430155
	
  
Переселенцы в Виннице
https://vk.com/pereselencivvinnitse	
  
ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ
ДОНБАССА https://vk.com/club76946309
(Житомир, Винница, Киев)
	
  
Переселенцы
в https://vk.com/club83519546
Харькове

Переселенцы Харьков и обл!

https://vk.com/club94006053
	
  
в https://vk.com/club91102690
	
  

Переселенцы
Харькове
Трудоустройство
переселенцев / Запорожье
Переселенцы из Луганска
Донецка в Запорожье!

для https://vk.com/idp_zp
	
  
и https://vk.com/pomosh_zaporoje

Переселенці SOS
Мы из Донбасса. Взаимопомощь

https://vk.com/vpogovua
https://vk.com/donbassukr

Об'єднання переселенців зі Сходу
України і Криму
Всеукраїнський Форум студентівпереселенців
Донбасс SOS
"ВПЛ "ПРАВО НА ЖИЗНЬ"

https://vk.com/public89372166
https://vk.com/studentvoices
https://vk.com/donbasssos
https://vk.com/zahistvpl

АНАЛІЗ БІЗНЕС-ІНІЦІАТИВНОСТІ ВПО
Більшість опитаних респондентів мають намір відкрити власний малий
бізнес у тому регіоні, де вони перебувають.
Чи	
  мають	
  респонденти	
  намiр	
  
вiдкрити	
  власний	
  малий	
  бiзнес	
  у	
  
тому	
  регiонi,	
  де	
  перебувають

22%

78%

Та
к
Нi

Ті, хто не мають наміру відкривати бізнес, здебільшого налякані
бюрократичними процедурами або не мають достатніх коштів. Серед тих же,
хто визначився із бажанням мати свій бізнес, майже п’ята частина ще не
визначились із напрямом діяльності. Натомість більшість уже мають
конкретний бізнес-план або чітке уявлення щодо майбутнього виду діяльності.

Важливо зазначити, що такі результати можуть детермінуватися цільовою
вибіркою дослідження.
Однією з проблем, що виникають у донорських організацій, які працюють
із ВПО, є проблема низької активності самих переселенців. Тому, звичайно, у
вибірку дослідження потрапили такі активні представники цільової аудиторії,
серед яких більшість на момент опитування вже мають бізнес-план
конкретного бізнесу та займаються його оформленням. Також значною
частиною опитаних стали ВПО, які мають тільки уявлення щодо майбутнього
напряму роботи, а тому шукають допомоги для його реалізації.
З іншого боку, незважаючи на це, більшість або не мають коштів для
реалізації бізнес-ідеї загалом, або мають тільки незначну частину необхідної
суми.
У звітах за регіонами визначено, що у більшості регіонів переселенці не
мають змоги перенести свій бізнес, і це здебільшого пов’язано не тільки зі
специфікою досліджуваних областей, а й зі специфікою ситуації на Сході, яка
не дозволяє перевезти необхідне обладнання, документи та інші необхідні для
перенесення бізнесу речі. Цю ситуацію опосередковано підтверджують і дані
опитувань ВПО. Так, з 88 учасників поглиблених інтерв’ю 45 почали власну
справу з нуля у новій для себе області.
Основними проблемами, з якими переселенцям довелося стикатися після
переміщення, під час ведення бізнесу стали високий рівень конкуренції на
ринку, обтяжлива система оподаткування та нестача актуальної інформації
щодо попиту на товари/послуги в даному регіоні.

З	
  якими	
  проблемами	
  респондентам	
  доводилось	
  
стикатися	
  пiд	
  час	
  ведення	
  власного	
  бiзнесу	
  пiсля	
  
перемiщення
17

Високий	
  рiвень	
  конкуренцiї	
  на	
  ринку

10

Обтяжлива	
  система	
  оподаткування
Нестача	
  актуальної	
  iнформацiї	
  щодо	
  попиту	
  
на	
  товари/послуги	
  в	
  даному	
  регiонi

7
6

Корупцiя	
  в	
  органах	
  державної	
  влади
Обтяжлива	
  процедура	
  
реєстрацiї/перереєстрацiї	
  нового	
  …

5

Нестача	
  iнформацiї	
  про	
  процедуру	
  
реєстрацiї/перереєстрацiї	
  бiзнесу

4

Втрата	
  необхiдних	
  документiв	
  для	
  
реєстрацiї/перереєстрацiї	
  бiзнесу	
  /	
  …

4

Iнше

27

За визнанням переселенців, для більш успішного ведення бізнесу
найбільше
їм
не
вистачало
саме
інформаційно-комунікаційної
інфраструктури, що підтверджується і даними експертного опитування. Так,
ефективними засобами допомоги ВПО, які бажають знайти себе на ринку
праці, можуть стати саме об’єкти такої інфраструктури: простори з наявною
технікою та засобами зв’язку, що можуть бути використані для роботи ВПО.	
  

Якої	
  iнфраструктури	
  для	
  бiльш	
  успiшного	
  ведення	
  
бiзнесу	
  не	
  вистачає	
  респондентам
Iнформацiйно-‐комунiкацiйної	
  iнфраструктури	
  
(засоби	
  зв'язку,	
  комп'ютерна	
  технiка,	
  …

17
9

Транспортної	
  iнфраструктури
Соцiальної	
  iнфраструктури	
  (заклади	
  освiти,	
  
заклади	
  охорони	
  здоров'я,	
  заклади	
  дозвiлля	
  …

9

Логiстичної	
  iнфраструктури	
  (склади,	
  пункти	
  
прийому	
  тощо)

7
18

Ваш	
  варiант

Ідеальний тренінг очима ВПО
Переважна більшість опитаних ВПО однозначно зазначили, що хотіли б
відвідати тренiнг для отримання нових знань для вiдкриття або розвитку
бiзнесу.

В	
  якiй	
  формi	
  респондентам	
  зручнiше	
  було	
  б	
  
проходити	
  тренiнги
51

Офлайн	
  (особиста	
   присутнiсть)
Онлайн	
  (через	
   мережу	
  Iнтернет)
Важко	
  відповісти

10
8

Однозначно більш зручною формою проведення таких тренінгів за
визнанням учасників поглиблених інтерв’ю стали заняття з особистою
присутністю, особливо це ті ВПО, які вже мають бізнес і конкретні запитання.
Втім можна виділити і окремі категорії, для яких онлайн-курси могли б стати
реальною можливістю отримати нові знання: перш за все, це молоді мами, що
перебувають у декретній відпустці, та люди, чий бізнес пов'язаний з
відрядженнями.

ВПО у правовому полі України
Соціальне, фінансове та інше забезпечення переселенців в Україні
здійснюється за такими нормативно-правовими актами:

•   Закон України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий
режим на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014 р. № 1207VII;
•   Закон України «Про особливий порядок місцевого самоврядування в
окремих районах Донецької та Луганської областей» від 16.09.2014 р. № 1680VII;
•   Закон України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо
переміщених осіб» від 20.10.2014 р. №1706-VII;
•   Закон України «Про державно-приватне партнерство» від
01.07.2010 р. № 2404-VI;
•   Закон України «Про спеціальний режим інноваційної діяльності
технологічних парків» від 16.07.1999 р. № 991-ХІV;
•   Закон України «Про співробітництво територіальних громад», від
17.06.2014 р. № 1508-VII;
•   рішення Ради національної безпеки і оборони України «Про
невідкладні заходи щодо стабілізації соціально-економічної ситуації в
Донецькій та Луганській областях» від 04.11.2014 р. (введено в дію Указом
Президента № 875/2014 від 14.11.2014 р.);
•   Програма діяльності Кабінету Міністрів України (затвердженої
Постановою Верховної Ради України «Про Програму діяльності Кабінету
Міністрів України» від 11.12.2014 р. № 26-VIII) (п. 8 «Соціальний захист,
працевлаштування та реінтеграція внутрішньо переміщених осіб», п. 11 «Нова
політика міжнародної допомоги»);
•   Концепція
реформування
місцевого
самоврядування
та
територіальної організації влади в Україні (затвердженої розпорядженням
Кабінету Міністрів України від 01.04.2014 р. № 333-р);
•   Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2020 року
(затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 р.
№ 385);
•   Постанова Кабінету Міністрів України від 05.10.1998 р. № 1597 «Про
затвердження Правил надання довгострокових кредитів індивідуальним
забудовникам житла на селі»;
•   Постанова Кабінету Міністрів України від 29.05.2001 р. № 584 «Про
порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім’ям та
одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання
житла» тощо.

Вінницька область
Загальний аналіз ситуації
Населення (млн), 1 жовтня 2016
Валовий регіональний продукт (млн грн),
2014

15947
57
43990

ВРП у розрахунку на одну особу (грн), 2014

27249

Кількість суб’єктів господарювання, 2015

80982

Площа регіону, тис. км2

26,5

Західноукраїнський макрорегіон
Вінницька, Волинська, Закарпатська, Львівська,
Рівненська, Івано-Франківська, Тернопільська,
Хмельницька,Чернівецька

	
  

У Вінницькій області за даними Дослідження «Внутрішньо переміщені
особи: соціальна та економічна інтеграція в приймаючих громадах», що
підготовлено в рамках діяльності проекту міжнародної технічної допомоги
«Партнерство для розвитку міст» (Проект ПРОМІС) на початок 2016 року
було зафіксовано 12328 ВПО, що складає 0,77% від загальної кількості
населення (див. Додаток 3; табл. 3.1) [10].
За іншими даними, що оприлюднив Заступник голови обласної Ради
Олександр Качур на круглому столі «Адаптація переселенців в місцевих
громадах: роль влади, медіа та громадських організацій в цьому процесі»
- З березня 2014 року по липень 2016 року до області приїхало 10391 сім’я
(17998 осіб) переселених громадян, з них: 606 сімей (1360 осіб) з Криму та
9785 сімей (16638 осіб) з Луганської та Донецької областей.
Станом на 20.07.2016 р в області проживає 7930 сімей (12447 осіб)
переселених громадян, які офіційно зареєстровані в Єдиній базі переселених
громадян, з них: 436 сімей (853 особи) з АР Крим 7494 сімей (11594 осіб ) зі
Сходу [11].5
Діяльність обласних органів влади та державні ініціативи
За даними Вінницької обласної ради [11] у результаті проведеної роботи,
створено Реєстр житлового фонду для безкоштовного проживання вимушених
переселенців.
Станом на 20.07.2016 року зареєстровано 7 об’єктів приватного сектору
для 29 громадян.
Усі внутрішньо переміщенні особи розселені в приватні будинки 27
районів та 6 міст області, в тому числі:
3 сім’ї (14 осіб) - в м. Вінниця, вул. Р.Скалецького,33,
42 сім’ї (133 особи) - в гуртожитку с. Нова Гребля, Калинівського району,
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10 сімей (16 осіб) - в с. Заболотне, Крижопільського району,
8 сімей (11 осіб) - в готелі для тимчасового перебування спортсменів на
час змагань м. Жмеринка (вул. Училищна, 9).
За отриманням соціальних виплат та пенсій звернулось 6966 особи, з яких
6778 особам проводяться виплати.
13820 осіб (9695 сім’ї), отримали довідки тимчасово переселених
громадян.
14377 сімей звернулися із заявами про призначення щомісячної адресної
допомоги особам для покриття витрат на проживання. З них, 13748 сім’ям
вказана допомога призначена та виплачена на суму 94,9 млн. грн.(з початку
поточного року сума виплачених коштів становить 27,1 млн.грн.) 6.
Інформацію щодо надання послуг державної служби зайнятості ВПО
(див. Додаток 4; табл 4.1, табл. 4.2, табл. 4.3) питомої ваги жінок у загальній
кількості безробітних, у т.ч. серед ВПО (див. Додаток 1; табл 1.4), розподілу
ВПО за віком станом на 1 липня 2016 (див. Додаток 2; табл 2.3), розподілу
ВПО за освітою (див. Додаток 2; табл 2.1) та за професійними групами (див.
Додаток 1; табл 1.2), можна знайти в Додатках.
Питома вага жінок у загальній кількості безробітних станом на 1 липня
2016 року складає 49,8 серед загальної кількості безробітних і 71,5 серед ВПО.
Така статистика свідчить про суттєве переважання жінок серед не
працевлаштованих ВПО у Вінницькій області. З іншого боку, жінки за
визнанням експертів, значно активніші при пошуку самойзанятості, беруть
активнішу участь у проектах, де потрібно представляти бізнес-плани, а також
більше схильні до участі у програмах з навчання та перенавчання.
В області вже реалізовано деякі проекти, де цільовими аудиторіями
виступали жінки. Зокрема, це:
1.Проект «Розширення можливостей для жінок: фінансова грамотність та
соціальна незалежність» за підтримки Агентства США з міжнародного
розвитку (USAID), спрямований на підвищення економічних можливостей,
лідерських якостей та соціальної незалежності жінок в Україні. У рамках
проекту, протягом 2015 року сформовано 11 груп із 235 безробітних жінок та
проведено 3-х модульний тренінг «Розширення можливостей для жінок:
фінансова грамотність та соціальна незалежність».
2. Проект «Інтеграція внутрішньо переміщених жінок через
започаткування бізнесу та самозайнятість», реалізувався ГО «Прогресивні
жінки» протягом трьох місяців. Основна мета проекту: зробити власну справу,
а не працювати наймом.
Регіональні особливості (експертна думка):
•   Представники ГО та грантових програм зазначають, що здебільшого
звертаються за допомогою та на час 2016 року не змогли працевлаштуватися
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особи, що мають низький рівень кваліфікації або у них відсутній досвід
організації бізнесу:
«Кваліфікація була занадто низька.»
	
  
«Відсутність досвіду, всі вони досвіду не мають.»

•   У Вінницькій області зафіксовані завищені очікування ВПО щодо
рівня заробітної плати, які значно впливають на самопочуття та оцінку якості
життя ВПО.
«Особливість одна – це низькі ставки, низька заробітна плата. За статистикою вона
3600 з чимось, 3650 ... Різні зарплати. А переселенці які переїжджають до нас мали
зарплати в шість, сім і вісім тисяч гривень, тобто фактично вдвічі більше.»

•   Ускладнена або унеможливлена процедура співпраці з банками у
форматі отримання кредитів для ведення бізнесу ВПО.
«…зіткнулись з тим, що банки не готові були працювати з внутрішньо переміщеними
особами в силу своїх внутрішніх документів…»
	
  
«…[у банків] чітко регламентований порядок кредитування – і ВПО не відповідають
йому ні в якості забезпечення, ні за рахунок надання кредитних історій, ні в генеруванні
стабільних доходів. Є багато ризиків і банки практично відмовилися.»
«...фінансова складова і ті документи, які були представлені, вони виявилися не
задіяні, тому що немає кредитів – немає компенсації за кредитами.»
«Їм, по-перше, не нададуть, а якщо б їм і надали, то ніхто не візьметься, бо в них
постійні витрати, житло, оренда житла, одяг купувати, у них же навіть одягу немає.
Розумієте, тому говорити про те, що вони, так є там переселенці, які могли б гіпотетично
взяти кредит, тому що вони вивезли обладнання, є і такі. Але вони не можуть взяти, тому
що вони не відповідають кредитній політиці банку.»
«Тут одна може бути мотивація, це наявність в проекті фінансового ресурсу на
старт. Якщо не буде, то надій немає. Ось ми найперший проект робили з бізнеспланування, дуже складно було працювати тому що ми не бачили де він знайде ресурс для
власної справи. Однозначно має бути ще й практика фінансова».

•   Відсутність житла – проблема, яка не тільки знижує якість життя
ВПО, але й заважає розвиткові бізнесу.
«Ми не говоримо, щоб нам давали живі гроші, але дайте нам, надайте нам сприяння:
а) у створенні робочих місць, б) в будівництві житла, ось це дві найістотніші потреби
переселенців».

•   Недовіра з боку ВПО до донорів, грантодавців тощо
«Перші переселенці з недовірою поставилися до проекту тому що їх завчили,
законсультували. Вони кажуть: «Ми вже не можемо слухати про ці «блаблабла» які
викликають у нас алергію. Ми хочемо реальні проекти.»».

•   Визначені проблеми: проблема постачання електроенергії та
наявності складських приміщень.
•   Окремою проблемою є наявність виробничих приміщень, які можна
було б використовувати для організації бізнесу, з чого випливає оренда
непристосованих для виробництва приміщень.
•   За визнанням експертів у Вінницькій області спостерігається високий
рівень довіри до органів державної влади в контексті допомоги ВПО.
«Абсолютно не було ніяких питань, тому що ми їх супроводжуємо, все прозоро, дуже
лояльне ставлення до осіб, які відкривають підприємницьку діяльність, у нас все на
високому рівні».
«...чому активно наполіг на такому компенсаційному варіанті бо треба людині дати
вудочку, так? Щоб він ловив рибу далі сам. Ось обладнання людина купила, і далі він має
чим займатися. У нас умова була створення робочих місць, тобто ми прив'язали суму
компенсації до кількості робочих місць. Чим більше створювала людина робочих місць,
тим більшу він отримував компенсацію за купівлю обладнання.»

•   Оскільки є проблема складських приміщень, то зафіксовано попит на
створення комплексу з приміщеннями, які могли б займати ВПО ФОПи.
«якби була можливість, ось які зараз сендвіч-панелі зібрати приміщення, зробити
технопарк, щоб могли орендувати недорого і там нормально працювати. На це попит є.
Тобто якби можна було створити у Вінницькій області якийсь комплекс, де могли б
переселенці отримати місце, тому що всі орендують непристосовані приміщення, хтось
гараж, хто якусь там частину виробничого цеху, а це звичайно трошки не те.)»

•   Найефективнішим механізмом фінансової допомоги експертами
визначено компенсаційні виплати – тобто виплата вартості обладнання після
його купівлі самими внутрішньо переміщеними особами. Недолік
компенсаційних виплат – неможливість ВПО знайти гроші для купівлі
необхідного обладнання.
«Я, як банкір, віддав би перевагу все-таки компенсаційній схемі, тому що це –
мінімізація ризиків, пов'язаних зі зловживанням. Тому що, якщо їм вже купили обладнання,
вони його отримали, отримали документи на обладнання, і ми розуміємо, що він вже купив
його і воно буде працювати, але виникає питання: не у всіх переселенців є можливість
купити. Багато мали труднощі. Якщо давати гроші на покупку, існує ризик того, що вони
можуть бути: а)витрачені не за призначенням, б)куплено може бути не те, що заявлено.
У нас же немає такого штату, щоб можна було все ось це контролювати. Тому тут є
певна інтрига. І третій варіант, якщо ми візьмемо обладнання на себе купуємо, а потім
передаємо його клієнтові, тут питання пов'язане: а) з податками, якщо я його купив, це як
би моє обладнання, я його передаю, – це ще додаткові труднощі. »

Пріоритетні сфері розвитку малого бізнесу:
•  
Роздрібна торгівля
•  
Побутові послуги
•  
Сільське господарство (Вінничина завдяки своїм сприятливим
природно-кліматичним та іншим особливостям, має значні потенційні
можливості в розвитку сільськогосподарського виробництва)

•  

Сфера послуг

Канали комунікації:
ЗМІ Вінницької області, в яких працюють переселенці, і які готові
співпрацювати за даною тематикою: корпорація РІА, сайт Власно.Інфо,
телебачення «Вінниччина», радіо «Місто над Бугом».
«Ми використовували все: газети, радіо, використовували роботу і можливості
районних адміністрацій. Тобто виділити один канал, напевно, буде складно. Ми
використовували громадські організації, тобто сарафанне радіо, теж дуже добре працює.
Але зараз, після того як переконалися, що це реально, то кращої комунікацією виявилося
підтвердження того, що це надана реальна допомога. Вже не треба шукати людей, вони
тепер самі до нас приходять, тільки вже допомогти нічим.»

Деякі екcперти найкращим каналом комунікації вважають спілкування по
телефону.
«Краще телефон. Найбільш ефективний – це телефонний зв'язок, тому що ми
постійно обдзвонюємо людей, то дзвонимо за 4 дні до тренінгу, потім за день до тренінгу
нагадуємо їм. Телефоном ми постійно тримали зв'язок з усіма».

Аналіз бізнес середовища

Динаміка	
  рівня	
  підприємницької	
  активності	
  
(кількість	
  підприємств	
  за	
  їх	
  розмірами)	
  у	
  Вінницькій	
  
області
8744

9442

8147

8968
6664

7653
2012
2015

Усього	
  

малі	
  підприємства

з	
  них	
  мікропідприємства

З березня 2014 року по вересень 2016 року до області приїхало 10670
сімей (18397 внутрішньо переміщених осіб7. Із загальної кількості прибулих 1418 осіб з АР Крим та м. Севастополя та 16979 осіб - з Луганської та
Донецької областей. Із 7223 переселенців, які звернулися за соціальними
виплатами та пенсіями на Вінничині, виплати отримують 6999 ВПО. Станом
на кінець вересня цього року в області проживає 12401 переселених громадян,
які офіційно зареєстровані в Єдиній базі ВПО, з них: 757 осіб з АР Крим та
11644 - зі Сходу. Всі вони розселені в приватні будинки 27 районів та 6 міст
обласного значення. До органів Пенсійного фонду України у Вінницькій
області за переведенням виплати пенсій за місцем тимчасового перебування
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звернулося 5938 осіб. На даний час пенсія виплачується 5608 особам зі
Східного регіону та 105 особам з АРК.
Із 2623 переселених дітей: 358 організовано навчання у дошкільних
навчальних закладах, 1413 студентів навчаються у ВНЗ І-IV рівнів акредитації,
59 навчаються в професійно-технічних закладах, 973 школярам, які тимчасово
приїхали та проживають на території Вінницької області (в сім’ях рідних та
близьких) організовано шкільний навчальний процес, в тому числі за місцем
компактного проживання.
Із 6334 працездатних переселенців до центру зайнятості області
звернулося 1526 осіб, з них: 556 – працевлаштовано, 1009 – призначено
допомогу по безробіттю, решта отримали статус безробітної особи. В органах
міграційної служби області 109 особам відновлено документи, 357 особам
оформлено паспорти громадян України.
Коротка характеристика економіки області (основні та перспективні
галузі економіки, інфраструктура), структура зайнятості. Основні
платники податків.
Чисельність наявного населення Вінницької області, за оцінкою, на 1
серпня 2016 р. становила 1596,2 тис. осіб. За січень–липень 2016 року
чисельність населення зменшилась на 6027 осіб. Зменшення чисельності
населення області відбулося як за рахунок природного скорочення – 5667 осіб,
так і за рахунок міграційного скорочення населення – 3601 осіб. Обсяг
природного скорочення населення, порівняно з січнем–липнем 2015 року,
зменшився на 200 осіб або 3,4%.
Кількість зареєстрованих безробітних на кінець серпня 2016 р. становила
19,2 тис. осіб. Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області на кінець
серпня 2016р. становив 2,0 % населення працездатного віку.
Оборот роздрібної торгівлі (до якого включено роздрібний товарооборот
підприємств, які здійснювали діяльність із роздрібної торгівлі, розрахункові
дані щодо обсягів продажу товарів на ринках і фізичними особами–
підприємцями) у січні–серпні 2016р. становив 22 814,9 млн.грн, що на 2,5%
більше січня–серпня 2015 р. У структурі обороту роздрібної торгівлі на
організовані та неформальні ринки припадало 41,8%.
За січень–червень 2016р. великими та середніми підприємствами області
(без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ)
отримано прибуток до оподаткування на суму 677,2 млн.грн. Прибуток
одержали 72,8% підприємств на суму 1311,6 млн.грн, збиток одержали 27,2%
підприємств на суму 634,4 млн.грн. За підсумками діяльності першого
півріччя 2016 р. кількість збиткових підприємств зменшилась на 8,0 в.п. проти
стану за січень–червень 2015 року. Найбільший вплив на формування
фінансових результатів області мала діяльність промислових підприємств,
якими за перше півріччя 2016р. одержано 919,7 млн.грн прибутку, що на 272,1
млн.грн більше, ніж у відповідному періоді минулого року. Прибуток
отримали 71,8% промислових підприємств на суму 1107,1 млн.грн та 28,2%
підприємств виявились збитковими на суму 187,5 млн.грн. В порівнянні із

січнем–червнем минулого року частка прибуткових промислових підприємств
збільшилась на 11,8 в.п.
Середня закупівельна ціна зернових культур, яку пропонували зберігаючі
та переробні підприємства товаровиробникам, у січні–серпні попереднього
року становила 3230,8 грн. за 1 тонну, що в 1,5 раза більше рівня відповідного
періоду минулого року.
У промисловості індекс промислового виробництва у січні–серпні 2016 р.
в порівнянні з січнем–серпнем 2015 р. становив 100,4%.
У добувній промисловості і розробленні кар’єрів порівняно з січнем–
серпнем 2015р. обсяги промислового виробництва зменшились на 17,4%. У
переробній промисловості спостерігається зростання промислового
виробництва на 9,9% (за рахунок збільшення обсягів у машинобудуванні, крім
ремонту і монтажу машин і устаткування на 52,9%, у виробництві основних
фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів – на 23,9%, у
виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної
продукції – на 16,4%, у виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових
виробів – на 9,9%, у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та
поліграфічній діяльності – на 8,8%, у текстильному виробництві, виробництві
одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – на 2,3%. У постачанні
електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря обсяги зменшились на
22,9%. У січні–липні 2016р. підприємствами області реалізовано промислової
продукції (товарів, послуг) на суму 25895,4 млн.грн.
У січні–серпні 2016 р. підприємствами області виконано будівельних
робіт на суму 1190,9 млн.грн. Індекс будівельної продукції у січні–серпні 2016
р. порівняно з січнем–серпнем 2015 р. становив 142,1%. Частка Вінницької
області у загальнодержавному обсязі будівельних робіт у січні–серпні 2016 р.
становила 3,2%.
Обсяги відправлення вантажів залізницею зменшились на 5,9%, а
перевезення вантажів автомобільним транспортом зросли на 11,4%.
Обсяги зовнішньої торгівлі товарами у січні–липні 2016 р. склали
565,0 млн.дол. США. При цьому, обсяги експорту та імпорту становили,
відповідно, 404,8 та 160,2 млн.дол., що свідчить про позитивну тенденцію у
розвитку торгових операцій. Баланс зовнішньої торгівлі товарами продовжує
залишатись позитивним і складає 244,7 млн.дол. Основними статтями
експорту є жири та олії тваринного або рослинного походження (36,3%
загальнообласного обсягу експорту), готові харчові продукти (18,5%),
продукти рослинного походження (13,1%) та деревина і вироби з деревини
(10,8%). У загальному обсязі імпорту товарів продукти рослинного
походження, продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості,
полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них, деревина і вироби з неї,
текстильні матеріали та текстильні вироби, недорогоцінні метали та вироби з
них, машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання і засоби
наземного транспорту займають 81,3%.
За розрахунками і повідомленням Держстату величина індексу
споживчих цін по Україні у серпні 2016р. по відношенню до липня 2016р.

становить 99,7%, до грудня попереднього року – 104,5%. У Вінницькій області
величина індексу споживчих цін у серпні 2016 р. по відношенню до липня
2016 р. становить 99,3%, до грудня попереднього року – 103,8%.8
За даними порталу OLX.ua9 станом на 04.11.2016 структура вакансій в
області представлена наступним чином :
Галузь
Роздрібна торгівля /
продажі / закупки
Транспорт / логістика
Будівництво
Бари / ресторани
Юриспруденція та
бухгалтерія
Управління персоналом /
HR
Охорона / безпека
Домашній персонал
Краса / фітнес / спорт
Туризм / відпочинок /
розваги
Освіта
Культура / мистецтво
Медицина / фармація
ІТ / телеком / комп'ютери
Банки / фінанси /
страхування
Нерухомість
Маркетинг / реклама /
дизайн
Виробництво / енергетика
Сільське господарство /
агробізнес / лісове
господарство
Cекретаріат / АХО
Початок кар'єри / Студенти
Сервіс і побут
Інші сфери занять
Робота за кордоном
Всього
З них у Вінниці

Вакансії
241

Пошук роботи
37

184
321
123
8

94
146
21
17

1

1

102
30
49
6

14
111
23
4

15
3
13
13
1

51
6
18
17
1

23
24

3
7

244
1

20
0

18
27
104
359
2
1908
1639

2
55
21
113
1
782
634

Масштаби агропромислового комплексу Вінницької області та
основні тенденції ринку.
Станом на 2015 рік вартість виробленої продукції сільського
господарства у Вінницькій області становила 18221,4 млн. грн., якщо
прослідкувати динаміку даного показника, то за останні 5 років він зріс,
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становивши в 2010 р. - 12601,3 млн. грн (див. Додаток 5, рис. 5.1). При цьому
посівна площа на 2015 рік складала 1639 тис.га.
Значну долю сільського господарства у Вінницькій області відведенно
виробництву зернових культур, кількість вироблених тон якого за 2015 р.
становила 3768 тис. т., що вище показника 2010 р. - 3111 тис.т. Крім того,
Вінницька область займає 1 місце в Україні за обсягами виробництва цукрових
буряків – 2057 тис.т. Також область є українським лідером в сфері
виробництва картоплі, станом на 2015 р. даний показник становив – 1837 тис.т.
(див. Додаток 5, рис. 5.2).
Лідерські позиції область займає також у валовому виробництві м’яса в
регіоні, яке в 2015 р. становило 309 тис.т. у забійній масі, що майже у 5 разів
перевищує показник 2010 р. – 52 тис.т. (див. Додаток 5; рис.5.3). По
виробництву молока в Україні Віницька область теж займає 1 місце поміж
інших регіонів, станом на 2015 в області зареєстровані наступні цифри – 838
тис.т. виробленого молока (див. Додаток 5; рис. 5.4).

Огляд існуючих ініціатив донорів
Загалом за відгуками Вінницька область зарактеризується як сприятлива
для ВПО, там проводиться велика кількість соціальних заходів. Задля
підтримки ВПО у Вінницькій області обласна влада разом з громадськістю
реалізує проект з надання підприємцям з окупованих територій сприятливих
можливостей та консультацій у відновленні чи початку підприємницької
діяльності на території Вінницької області. У спеціально створеному для
цього центрі проводиться консультаційна робота з малим бізнесом та
надається інформаційна підтримка. Також надаються компенсації не тільки
за використання кредитів, переміщення активів чи налагодження бізнесу, але
й на підготовку інвестиційних проектів, купівлю обладнання, матеріалів та
інструментів. Паралельно проходять заходи задля заохочення ВПО до
працевлаштування та підприємництва. Цікаво, що у проекті, який триватиме
до кінця 2016 року, зможуть прийняти участь не лише переселенці з Криму
та Донбасу, але й вінничани. У Вінницю переміщено Донецький
національний університет, а отже, є потужний осередок переселенців.
Але слід зазначити, що більшість ініціатив носить соціальний характер. З
одного боку, це – шлях інтеграції ВПО, а з іншого – не є запорукою
працевлаштування чи фінансової підтримки.
Крім того, інформація зі ЗМІ вказує на проблеми з реалізацією грантів.
Так, наприклад, грант Європейського Союзу на створення Центру адаптації
підприємців і переселеців з зони АТО І АРК, став причиною суперечностей
між Обласною адміністацією та Асоціацією «Приватні інвестори України»10

Огляд існуючих ініціатив донорів
1.  

Проект «Прогресивні жінки»
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«Виконувався проект громадської організації «Прогресивні жінки», де видавалися
невеликі гранти до 10 000 гривень, приблизно 20 осіб отримали підтримку; також був
реалізований проект Європейського союзу разом із департаментом міжрегіонального та
економічного розвитку , але по суті ми його організували сумісно,адже були бізнес тренери
з нашої організації, від нас був бізнес супровід; спочатку проект був налаштований на те,
щоб отримали гранти саме бізнесмени,які переносять бізнес на Вінниччину, але в такому
вигляді проект не міг бути реалізованим, тому що у нас не було запитів, тобто ніхто не
хотів переносити виробничі заводи у Вінниччину. Тому ми цей проект переформатували по
іншому у видачу грантів.»

2.  

Вінницька обласна правозахисна організація «Джерело Надії»

«Надає можливість додаткової самозайнятості, тобто у вільний час – або ввечері
або в суботу чи неділю - ВПО може займатися улюбленою справою. Наприклад, якщо
жінка шиє і вона отримала грант чи отримала допомогу у придбанні швейної машинки –
вона може допомагати своїй родині: або ремонтувати одяг собі або виконувати якісь
замовлення і підвищувати свою економічну спроможність. Точно так про перукарські
інструменти. Тобто людина працює на основній роботі, але має можливість додаткової
самозайнятості, щоб підвищити свій дохід.
Другий напрямок – коли людина має підприємницький хист, їй треба дати ресурс, щоб
і на Вінниччині людина була підприємцем, і допомогти організувати власний бізнес, щоб
вона реалізувала себе і свій потенціал саме в тому, в чому вона вбачає свій розвиток і своє
подальше працевлаштування. Що стосується перекваліфікування і підвищення кваліфікації
- з нашого досвіду: у нас були не дуже високі запити на перекваліфікацію і на підвищення
кваліфікації . Коли були запити, ми їх задовольняли – це були приблизно 20 осіб.
За 2 роки була надана допомога більше тисячі родинам, 250 осіб отримали навчання
по програмі самозайнятості та розширення бізнесу, більше 200 осіб отримали грант.»

3.  
Проект «Центр адаптації переселенців з зони АТО та АР Крим».
Мета проекту: надання допомоги переселенцям з зони АТО.
«Було створено 44 нових підприємця ФОПа і 9 юросіб. Крім того, нами реалізований
проект, згідно з яким була надана пряма фінансова допомога у вигляді компенсації
вартості обладнання для підприємців на суму 5 млн 200 тис шляхом проведення конкурсу і
проекту, було подано 38 заявок, а 25 підприємців було визнано комісією переможцями »

4.  
Вінницьке об’єднання
«Відкрите суспільство».

обласних

громадських

організацій

«ГО «Об`єднання переселенців «Спільна справа» – єдина в Вінниці та Вінницькій
області офіційно зареєстрована громадська організація, яку започаткували самі
переселенці з Донецької, Луганської областей та АР Крим з метою об`єднання людей для
спільного вирішення повсякденних проблем.»

5.  
Проект "Розвиток мікропідприємництва та самозайнятості серед
внутрішньо переміщених осіб", спрямований на довгострокову інтеграцію
ВПО у Вінницькій області. Він передбачає комплекс тренінгів, орієнтованих
на підвищення власної успішності, забезпечення економічної стабільності.
6.  
Представництво в Україні міжнародної організації з міграції
(МОМ).
«Так біля 200 осіб з них 28 безробітних із числа ВПО відкрили свою справу і
продовжують успішно працювати завдяки представництву.»

7.  
Проект «Розширення можливостей для жінок: фінансова
грамотність та соціальна незалежність» за підтримки Агентства США з
міжнародного розвитку (USAID), спрямований на підвищення економічних
можливостей, лідерських якостей та соціальної незалежності жінок в Україні.
У рамках проекту протягом 2015 року сформовано 11 груп із 235 безробітних
жінок та проведено 3-х модульний тренінг «Розширення можливостей для
жінок: фінансова грамотність та соціальна незалежність».
8.  
Проект «Інтеграція внутрішньо переміщених жінок через
започаткування бізнесу та самозайнятість»
Проект «Інтеграція внутрішньо переміщених жінок через започаткування
бізнесу та самозайнітість», реалізувався ГО «Прогресивні жінки» протягом
трьох місяців.
Основна мета проекту: зробити власну справу, а не працювати наймом.
Цільова аудиторія: жінки.
Короткий опис проекту: у проекті приймали участь 21 жінки, які пройшли
інтенсивні тренінги з основ бізнесу. І 12 з них – отримали стартовий «капітал»
для впровадження власної ідеї.
Середній розмір виданих грантів - 6-9 тис. грн. Загалом на проекти було
виділено 101 тис. грн. Кошти на гранти отримали від Агентства ООН у справах
біженців у рамках Програми малих грантів, яка впроваджується Данською
радою у справах біженців.
9.  
Проект ЄС «Центр адаптації переселенців та підприємців із зони
АТО та Криму у Вінницькій області»
Проект здійснюється в рамках Програми ЄС «Підтримка політики
регіонального розвитку в Україні».
Виконавець проекту - Департамент регіонального економічного розвитку
Вінницької ОДА.
Фінансування проекту здійснюється за рахунок коштів Європейського
Союзу (90%) та обласного бюджету(10%).
Мета проекту – створення у Вінницькій області умов для організації чи
перенесення бізнесу переселенцями із зон конфлікту.
Суть проекту :
-  
часткова компенсація юридичним та фізичним особампідприємцям, які здійснювали підприємницьку діяльність у зоні проведення
антитерористичної операції та Криму витрат на обслуговування кредитів
(відсотки та комісії за видачу), отриманих в банківських установах на
реалізацію
бізнес-проектів
щодо
організації
та/або
відновлення
підприємницької діяльності у Вінницькій області;
-  
відшкодування витрат на підготовку бізнес-планів суб’єктам
підприємництва в рамках Проекту «Центр адаптації переселенців та
підприємців із зони АТО та Криму у Вінницькій області».
Георафія охоплення: Вінниця та Вінницька область
Суми грантів на реалізацію одного бізнес-проекту:

•   підприємці, які планують створити 1 робоче місце, можуть отримати
компенсацію в розмірі до 50 000 грн.;
•   ті, хто планують створити не менше 3 робочих місць, можуть
отримати компенсацію в розмірі до 140 000 грн.;
•   якщо підприємець створить не менше 5 робочих місць, він може
розраховувати на компенсацію до 240 000 грн.
•   найбільшу суму компенсації за придбане обладнання чи основні
засоби – 350 000 грн. може отримати підприємець, який створює не менше 7
робочих місць.
Загалом, за час проведення конкурсу, переселенцями було подано 39
заявок на загальну суму, що значно перевищує заплановану проектом. Заявки
подавали як юридичні особи – підприємства, які переїхали із зони конфлікту
та перереєстрували свою діяльність у Вінницькій області, так і фізичні особипідприємці та просто переселенці, які бажають започаткувати власну справу.
Проекти, які подавали заявники, абсолютно різні: переробка деревини,
виробництво засобів індивідуального протипожежного захисту, ІТ-технології,
ливарне виробництво.
В результаті конкурсна комісія обрала 25 переможців із 39 поданих заявок
на загальну суму 5 млн. 200 тис. грн. За результатами реалізації проекту, у
Вінницькій області буде створено 127 робочих місць.
10.  
Проект "Стабілізаційна підтримка внутрішньо переміщених осіб
та місцевих громад в Україні"
Проект на Вінниччині реалізується ВОПО "Джерело надії" за фінансової
підтримки Представництво Міжнародної організації з міграції в Україні IOM
Ukraine та Ukraine Aid UK.
Мета проекту - підвищення ефективності процесу соціально-економічної
адаптації внутрішньо переміщених осіб, через посилення їх внутрішнього
потенціалу до професійної зайнятості, підвищення економічних знань із
організації самозайнятості та залучення до підприємницької діяльності.
Цільова аудиторія проекту: ВПО, які мають бажання започаткувати або
продовжити існуючу підприємницьку діяльність
Георграфія проекту:
•   Донецька область;
•   Луганська область;
•   Харківська область;
•   Запорізька область;
•   Дніпропетровська область;
•   Одеська область;
•   Херсонська область;
•   Вінницька область.
Формат: проведення бізнес - тренінгів, консультативна підтримка під час
написання бізнес-планів, представлення на конкурс розроблених учасниками
проекту бізнес-планів для отримання грантів на придбання інструментів та

обладнання, допомога в придбанні обладнання та його передача бенефіціарам,
моніторинг започаткованих бізнесів.
Результати проекту: отримання нових знань, практичних навиків
написання бізнес планів, отримання фінансової підтримки для start-up-ів,
консультаційний супровід під час започаткування бізнесу.
Кращі бізнес-плани отримують грантову підтримку, яка полягає:
-  
для самозайнятих: обладнання, інструменти, професійна техніка,
меблі тощо еквівалентом – до 900 доларів США;
-  
для підприємців (мікро підприємництво) на розвиток
підприємництва: обладнання, інструменти, професійна техніка, меблі тощо
еквівалентом – до 2500 доларів США;
-  
для тих, хто шукає роботу – для навчання на професійних курсах
(до вибору) - до 500 доларів США.
11.  
Проект міжнародної технічної допомоги «Партнерство для
розвитку міст» (Проект ПРОМІС)
Мета - зміцнення муніципального сектору в Україні, впровадження
ефективного демократичного управління та прискорення економічного
розвитку шляхом підвищення спроможності українських міст у сфері
демократизації врядування та місцевого економічного розвитку; створення
сприятливого середовища для розвитку малого та середнього бізнесу;
підтримка розвитку бізнес-інфраструктури та проектного фінансування;
розвиток трисекторного партнерства для підтримки розвитку бізнесу.
Проект ПРОМІС впроваджує з квітня 2015 року до грудня 2020 року
Федерація канадських муніципалітетів (ФКМ) за фінансової підтримки
Міністерства міжнародних справ Канади.
Географія охоплення: Запоріжжя, Вінниця, Івано-Франківськ, Полтава.

Візитки деяких проектів Вінниччини
1.  
Шафоростов Андрій отримав грантову підтримку у негрошовій
формі (закупівля обладнання) на проект з автоматизації закладів служби крові,
Вінниця11
2.  
Учасник проекту TEAM Олександр Матяш проживав у
Донецькій області м. Горлівка. У липні 2015 року вимушений був разом із
сім’єю переїхати до Дніпропетровська. Має інвалідність ІІІ групи загального
захворювання. Успішно пройшов навчання в Державному центрі професійносоціальної реабілітації в м. Лютіж за фахом «Бджоляр». Виявив бажання
відкрити власну справу. В рамках проекту пройшов навчання у триденному
тренінгу з соціального підприємництва у м. Дніпропетровськ. Підготував та
направив бізнес-план для участі в конкурсі міні-грантів. Отримавши
спеціалізоване обладнання на загальну суму 1000 дол. США відкрив ФОП та
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
11

	
  http://www.prostir.ua/?news=5-‐pereselentsiv-‐otrymaly-‐hranty-‐na-‐rozvytok-‐vlasnoji-‐spravy	
  

на даний час займається бджільництвом. Переїхав до Вінницької області для
постійного місця проживання, де розташував придбані вулики. Цей приклад
показує можливість перекваліфікації та відкриття власної справи.
3.  
Універсальна перукарня
Інна Шавернєва переселенка з Луганської області відкрила у Вінниці
перукарню. Зараз вона єдиний перукар, але згодом планує розширятися. В
перукарні роблять стрижки різної складності для чоловіків, жінок та дітей. В
перспективі планується найм нових працівників.

Фото – Інни Шавернєвої; Вінницька область (з відкритих Інтернетджерел)

Фото – Інни Шавернєвої; Вінницька область (з відкритих Інтернетджерел)
4.  
Назва бізнесу: Грибні ферми
Кримчанка Юлія Гаврилюк переїхала із теплої Ялти у село Степанівка.
Юлія з чоловіком вже давно мріяли зробити «грибний» бізнес. Тому вирішили
зробити на цьому власну справу: облаштували підвал, вирили траншеї,
провели комунікації, закупили міцелі. Успішно ведуть власний бізнес і
планують розширитися.

Фото – Юлії Гаврилюк; Вінницька область (з відкритих Інтернетджерел)
5.   Ексклюзивний дитячий одяг
Світлана Солдатко, переселенка з Донецьку, працювала маркетологом.
Але у Вінниці за спеціальністю знайти роботу не змогла. Тому вона зробила
бізнес на пошитті одягу для дітей та ексклюзивних речей.

Фото – Світлани Солдатко; Вінницька область (з відкритих
Інтернет-джерел).

Фото – Світлани Солдатко; Вінницька область (з відкритих
Інтернет-джерел).

Рекомендації по створенню бізнесу в регіоні та роботі з
ВПО.
Розвиток бізнесу в аграрному секторі Вінницької області:
Перешкоди:
-   занепад «традиційного» села;
-   критично низький рівень якості життя в сільській місцевості;
-   відтік молоді та людей працездатного віку в міста;
-   погана транспортна та соціальна інфраструктура в сільській
місцевості;
-   зорієнтованість на вирощування технічних культур, проте в цьому
секторі спостерігаєтсья рецесія, а підтримка урожайності технічних культур
вимагає застосування великої кількості добрив.
Можливості:
-   більшість населення мешкає у сільській місцевості;
-   існує державний та соціальний запит щодо організації заходів у
сільській місцевості, спрямованих на активізацію там торгівельної активності;
-   висока вартість імпортної сільськогосподарської продукції;
Ідеї для бізнесу:
-   організація сільськогосподарських ярмарків, фестивалів у районних
центрах;

-   ведення фермерського господарства з вирощування овочів, грибів,
плодово-ягідних культур.
Розвиток бізнесу у секторі роздрібної торгівлі:
Перешкоди:
-   зниження купівельної спроможності населення;
-   орієнтація населення на заощадження, а не на витрати;
-   великі витрати на оренду приміщень, та на сплату комунальних
послуг.
Можливості:
-   доволі розвинений аграрний сектор;
-   державна підтримка дерегуляції та розвитку підприємництва;
-   відкрито Центри надання адміністративних послуг в кожному місті
обласного значення та районному центрі.
Ідеї для бізнесу:
-   Овочеві лавки на розі вулиці;
-   Обслуговування замовлень фермерської продукції через Інтернет.
Перспективні галузі для ВПО:
Серед сильних сторін Вінницької області зазвичай виділяють наступні:
географічне розташування, транзитний потенціал, наявність значних
розвіданих запасів мінерально-сировинних ресурсів, потенціал для розвитку
туристично-рекреаційної сфери, розвинуте транспортне сполучення та
інфраструктура, сільськогосподарський комплекс, високий рівень кооперації з
переробними підприємствами, наявність конкурентоспроможних підприємств
машинобудування, приладобудування, хімічної промисловості, налагодження
переробки вторинної сировини та відходів, позитивний досвід залучення
інвесторів у регіон тощо.
Виходячи з цього, у Стратегії -2020 були виділені наступні напрями
розвитку регіону:
-   сільське господарство,
-   формування та розвиток галузі глибокої переробки агропродукції,
-   переробна промисловість,
-   реалізація інноваційних проектів у галузі енергозбереження,
-   інформаційно-комунікаційні технології, освіта та культура,
-   виробництво продукції оборонного призначення,
-   розвиток медичної галузі,
-   туристична галузь та міжнародне співробітництво12.
Таким чином, хоча б офіційно можна очікувати розвиток цих галузей, а
отже, і потребу у працівниках. Скоригувавши цей список на кількість наявних
вакансій, можна говорити про перспективність переробної промисловості,
агрокомплексу, будівництва, сфери послуг та ІТ (які часто не залежать від
фізичного розташування).
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Але слід зазначити очевидним той факт, що велика кількість вакансій у
місті Вінниця супроводжується значними затратами на проживання.
Загалом, економіка області наразі поступово оклигується від
девальваційного піка. Найбільш відчутним економічне пожвавлення є у сфері
житлового будівництва, розвитку інфраструктури автомобільних доріг,
спостерігається зростання роздрібного товарообороту, що свідчить про
поступове зростання купівельної спроможності місцевого населення. Але
найбільший економічний прогрес спостерігається в галузі сільського
господарства. За словами голови обласної державної адміністрації, область
має позитивну динаміку в цілому в аграрному секторі, що пов’язано з
надзвичайно сприятливими погодно-кліматичними умовами. І очікує «на
найкращі показники за всю історію Вінницької області після проголошення
незалежності України»13. Область посідає перше місце в Україні у секторі
сільського господарства.
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Дніпропетровська область
Загальний аналіз ситуації
	
  
Населення (млн), 1 жовтня 2016

3238479

Валовий регіональний продукт (млн
грн), 2014

176540

ВРП у розрахунку на одну особу (грн),
2014

53749

Кількість суб’єктів господарювання, 2015

158783

Площа регіону, тис. км2

31,9

Донбас та Нижнє Придніпров’я
Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Луганська

Станом на 25 червня 2016 року за даними Регіонального координаційного
штабу на території Дніпропетровської області розміщено 81062 внутрішньо
переміщені особи (далі – ВПО).
Довідку про реєстрацію ВПО мають 74181 особа, в тому числі:
•   дітей – 13921 чоловік;
•   вагітних жінок – 327 чоловік;
•   інвалідів – 3243 чоловіка;
•   людей похилого віку – 30434 чоловіка.
Усі ВПО розміщені в приміщеннях придатних для проживання в осінньо
– зимовий період. Вагітні жінки з числа ВПО поставлені на облік, знаходяться
під наглядом лікарів та користуються усім спектром необхідних послуг. Усім
інвалідам та людям похилого віку забезпечене своєчасне отримання
відповідних соціальних виплат та пенсій. З зазначеної категорії 115 чоловік,
які потребують догляду розміщені в стаціонарних закладах соцзахисту.
Діти шкільного віку (4240 чоловік, данні на кінець навчального року) на
100% зараховані до навчальних закладів. Діти дошкільного віку (1628 чоловік)
прийняті до дитячих садків.
14 травня 2015 року спільно з громадською організацією „Український
захист” було проведено круглий стіл на тему: „Актуальні проблеми щодо
започаткування та ведення бізнесу для внутрішньо переміщених осіб з
Донецької та Луганської областей в Дніпропетровському регіоні”.
Згідно інформації, наданої районними, міськими, міськрайонними
управліннями юстиції Дніпропетровської області, за період з 01.01.2015 по
01.05.2016, державними реєстраторами юридичних осіб та фізичних осіб –
підприємців реєстраційних служб Дніпропетровської області проведено 489
реєстраційні дії відносно юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців,
місцезнаходженням/місцем проживання яких є територія проведення

антитерористичної операції, з них 188 реєстраційні дії щодо юридичних осіб,
та 212 реєстраційних дій щодо фізичних осіб – підприємців.
Крім того, за період з 01.01.2015 по 01.05.2016 державними реєстраторами
реєстраційних служб територіальних управлінь юстиції Дніпропетровської
області надано роз’яснення на усні та письмові звернення 438 суб’єктів
господарювання зі східних областей України (Донецька та Луганська області).
За І півріччя 2016 року було проведено ряд семінарів-тренінгів (06-07 та
25-26 лютого) із залученням тимчасово переміщених осіб з Донецької та
Луганської областей на тему «Бухгалтерський облік для приватного
підприємця».
«Півтора роки тому проблема працевлаштування була набагато критичнішою,
тобто був великий потік переселенців відповідно, Дніпропетровська область одна з тих
областей, що прийняла найбільшу кількість ВПО, після Києва.
Основна маса, левова частка, скажімо так, цих людей дійсно осіли в
Дніпропетровській області, ну, відповідно, створивши якусь конкуренцію на ринку (і без
того проблемному трудовому ринку). Не тільки в регіоні нині проблемному, але і по всій
Україні. Тому динаміка змінилася, зараз багато робочих місць. І я можу сказати, що за
нашими особистими спостереженнями, то зараз більше пропозицій, ніж людей, готових
на них відгукнутися. Ця тенденція не була такою постійно і ще 2 роки тому у нас була
картина кардинально інша. Тобто попиту було більше, ніж пропозицій. Але 2 роки тому,
наприклад, була така, не скажу, що повсюдна тенденція, але роботодавцям доводилося
бути обережним на предмет того, чи готові вони брати претендентів або не готові. І
грали роль не політичні якісь переконання, а те, що всі думали, що це не надовго, і,
природно, існував ризик працевлаштування вимушених переселенців. Роботодавці
відповідали тим, що ось завтра все закінчиться і людина зірветься з робочого процесу і
повернеться назад. Зараз ми вже розуміємо, що, людям не так легко повернутися,
скажімо, якщо завтра все закінчиться. Тому ця тенденція, яка насторожує всіх
роботодавців, вона пішла. І зараз всі роботодавці, з якими ми спілкуємося... зараз у нас
багато пропозицій і критерію «переселенець чи ні» зараз немає. Тому пропозицій багато,
відгуків – мало. За великим рахунком, за ці 2 роки, всі хто хотів, міг, вони, в основному, всі
працевлаштувалися. Хтось перебуває в пошуку. Там, напевно, в будь-якому випадку, хтось
знаходиться в пошуку зміни роботи, кращих пропозицій, тобто ми і з такими працюємо.
Хтось знаходиться на перекваліфікації, хоча вже зараз вона не так гостро стоїть з тих
самих причин. Велика частина людей себе знайшли. І, я думаю, зараз підтримка вже є в
стартових програмах на відкриття своєї справи. І, загалом то, люди, які бачили такі
можливості, дійсно задалися зараз питанням самозайнятості та кількість таких
звернень у нас збільшилася в динаміці, в порівнянні з тим же минулим роком. Якщо
резюмувати, то робота є, в будь-якому випадку, для тих, хто її шукає (і не шукає) зараз
багато пропозицій.»

Інформацію щодо надання послуг державної служби зайнятості ВПО
(див. Додаток 4; табл 4.1, табл. 4.2, табл. 4.3), питомої ваги жінок у загальній
кількості безробітних, у т.ч. серед ВПО (див. Додаток 1; табл 1.4), розподілу
ВПО за віком станом на 1 липня 2016 (див. Додаток 2; табл 2.2), розподілу
ВПО за освітою (див. Додаток 2; табл 2.1) та за професійними групами (див.
Додаток 1; табл 1.2), можна знайти в Додатках.

Зауважимо, що Дніпропетровська область не стала виключенням, і, за
думкою експертів, більшість активних ВПО, що готові, та даний момент
беруть участь у донорських програмах – це жінки.
«Приблизно 55 на 45. 55% – це жінки. 45% – це чоловіки».
«Але більше «хапаються» [за роботу – прим.ред.] жінки, вони легші на підйом і
вміють крокувати вперед, долати труднощі, і вони більш відповідальні. Жінок значно
більше на обліку – 58%. І більше йде вікова категорія до 40 років, між 30-40. Вони легше
могли «переступити» те, що сталося.»

Регіональні особливості (експертна думка):
•   Дніпропетровська область є привабливою для організації малого
бізнесу.
«У регіоні [Дніпропетровській області – прим.ред.] завжди висока конкуренція. Це
специфіка великого міста, це нормально, нічого поганого тут немає абсолютно. Для того,
щоб займатися бізнесом потрібно вивчити конкурентне середовище».
«Сьогодні, я вважаю, в Дніпропетровській області, можна реалізувати себе, якщо
стосовно малого та середнього бізнесу, то практично в будь-якій ніші».
«Але державі цікаво, щоб кількість самозайнятих людей збільшилася. По-перше, це
вирішує питання працевлаштування, по-друге, це збільшення податкових відрахувань до
бюджету. А який це бізнес – [не важливо – прим.ред.]. Аби він був законний і легальний. Ми
будемо раді будь-якому бізнесу».

•   На думку експертів, ефективніше працюють грантові програми, в
яких беруть участь самі переселенці
«Було б дуже добре, якби міжнародні грантові програми...при виборі партнера,
більше уваги звертали на організації, які безпосередньо [заснували – прим.ред.] переселенці,
а не ті, які піклуються про них. Тому що там люди, які це пройшли і знають та розуміють,
про що мова».

•   Експерти відзначають, що необхідна системна робота з ВПО не
тільки під час перебігу проекту, але й після отримання гранту або іншої
інформації
«Грантові програми, гуманітарна допомога і так далі – це все називається «гасіння
пожеж». Було б добре, якби почалася системна робота. Можливо, при якійсь грантовій
програмі обов'язкове було відкриття другої філії або «приведи друга»: не просто людина
взяла грант, через чотири місяці відзвітувала і все забули, і нікого не хвилює, веде він цей
бізнес – або не веде. А, може, щоб була річна підтримка і знову ж системно опрацьовано».

•   В Дніпропетровській області експерти відмітили, що державної
допомоги замало, а існуючі програми не достатньо ефективні. З іншого боку,
отримано підтвердження щодо реалізації державних програм підтримки
переселенців, що можна побачити з наведеної нижче інформації.

«Так у нас взагалі нічого не працює в держорганах, це ні для кого не секрет, і не
новина. Є одна програма: якщо хочеш стати підприємцем, ті, хто стоять на біржі праці
півроку, п'ять тисяч гривень за півроку. Смішно. Хто у нас видає довідки про доходи красиві
та з нормальною зарплатою білою?
Державних грантових програм немає. А програми перепідготовки в державному
центрі зайнятості існують в природі, вони є, але вони не працюють. В одному відсотку
з мільйона».

Пряма мова представника державної установи:
«Чим більше держава втручається в бізнес, тим більше відбувається його регуляція,
відповідно, бізнес ускладнюється. Але, чисто з гуманітарної точки зору, соціальної точки
зору, враховуючи, що люди приїхали на нове місце, їм потрібно допомогти. Тут, звичайно,
Дніпропетровська обласна державна адміністрація реалізує цілий ряд різних програм,
проектів. У нас з минулого року при обласній адміністрації працює центр міжнародного
грантрайтінга. Коли він почав працювати, губернатор області Валентин Резниченко
відразу визначив 2 пріоритетних напрямки – допомога учасникам бойових дій та ВПО.
Шляхом реалізації різних грантових проектів, шляхом залучення фінансових донорів і т.д.
Тому перше, що ми можемо зробити – безумовно, це дати людям якийсь інструмент. В
ручному режимі цю проблему складно вирішити. Тому потрібно дати людям можливість
по-максимуму її вирішити самостійно, тому що неможливо просто брати тисячі [гривень
– прим.ред.] і людей, та шукати їм це все. І ми провели в грудні минулого року великий збір
роботодавців. Зібрали 14 найбільших, напевно, у всій Україні, фінансових донорів, які
підтримують грантові програми недержавних організацій. У нас в залі обласної
адміністрації зібралося 500 учасників заходу, серед яких значна кількість була внутрішньо
переміщених осіб. Власне, яка була мета? Мета була – допомогти людям-переселенцям, які
об'єдналися в якісь громадські організації, отримати інструменти для фінансування своєї
діяльності, своїх програм ну і, власне, тих, хто стоїть в центрі зайнятості. Тому що
проекти тих же організацій, як відомо, вони включають в себе оплату праці тих людей,
які в них працюють. Потім ми почали підбирати, як би допомогли людям спростити процес
пошуку роботи. Так, у нас був проект місцевої недержавної організації, який називається
«Служба зайнятості вільних людей». Ми реалізували проект на території області, в ході
якого проводили так звані «ярмарки вакансій». Тобто ми збирали на певній території
області роботодавців: якісь підприємства, які в даному районі є ключовими
роботодавцями, – і ми проводили зустрічі з клієнтами, які проживали на цих територіях.
Підприємства озвучували свої пропозиції, вимоги до персоналу, який вони були зацікавлені
залучити. Відповідно, учасники заходу (запрошені особи) мали можливість або відразу
якось заявити про своє бажання працевлаштуватися, або, все-таки, отримати хоча-б
список вимог, яким потрібно відповідати для того, щоб працевлаштуватися. Друге: ми
почали активну роботу з фінансовими донорами, які видають гранти на започаткування
свого бізнесу. Тут у нас було кілька різних програм: і з питань біженців, і з програмою
розвитку ООН. Але саме програма розвитку ООН запропонувала наймасштабніший
проект. Ми підписали з їх адміністрацією меморандум про співпрацю. У минулому році на
території був реалізований великий проект, який дозволив нам провести великий конкурс
бізнес-планів серед переміщених осіб.
Обладміністрація – це ж не єдиний орган влади, який займається проблемами
переселенців. В принципі, питання працевлаштування – ключова сфера діяльності служби
зайнятості та у нас є в області Обласне управління служби зайнятості, яке досить
активну позицію займає. Вони працюють постійно, не тільки ми з ними співпрацюємо, але
і вони самостійно працюють з донорськими організаціями та грантовими організаціями.
Тому є курси, які діють на базі центру зайнятості, а й державні курси перекваліфікації; є
курси зайнятості, які діють на базі грантових програм, і є наші грантові програми, які ми,
як обладміністрація, залучаємо в область для того, щоб дати людям можливість,

наприклад, отримати безкоштовну можливість вивчити англійську мову або підвищити
комп'ютерну грамотність або вивчити, наприклад, певну мову програмування. Тобто, все
це в комплексі дає якийсь синергетичний ефект.
Обладміністрація не може фінансувати будь-які форми діяльності, навіть якщо вони
є важливими з будь-якої точки зору. Справа в тому, що є ж якісь розподілу якихось функцій
і ми не можемо входити в основний капітал компанії, щоб підняти бізнесменів на ноги.
Тому що ми – державний орган, а він – бізнесмен. Точно так само і тут: ми можемо
сприяти в [окремих – прим.ред.] питаннях, в рамках своєї компетенції. Там, де ми не
можемо використовувати свої ресурси, ми використовуємо інтелектуальний
потенціал, пишемо проекти, залучаємо гранти. Бюджетне фінансування на
фінансування програм зайнятості направляється через службу зайнятості».

•   У Дніпропетровській області уповільнює розвиток малого бізнесу
висока орендна плата як за приміщення, пристосовані для ведення бізнесу, так
і на житлові приміщення. В цьому контексті експертами визначено, що
значною допомогою могла б стати організація з боку держави або донорів
комунальних приміщень, які могли б за пільговою ціною здаватися під
оренду для організації бізнесу.
«Якщо конкретно говорити про ринок Дніпропетровської області, який стосується
самого ринку, а не ВПО, то в Дніпропетровську необгрунтовано завищена оренда, я ніде
не спостерігала такої кількості оголошень про оренду, як в Дніпропетровську і області,
чесно вам скажу».
«Абсолютно необгрунтована ціна за оренду, при цьому приміщення простоюють при
мені вже два роки, воно валиться, але в оренду його ніхто не бере так як дуже дорого.
Дорого, відповідно бізнес не вигідний, природно реєструватися не хочеться, хочеться
працювати «вліво», інакше грошей не заробиш і не забезпечиш сім'ю.
Значить держоргани, які могли б, – і обл.рада і міськрада, – дати комунальні
приміщення в оренду за пільговою ціною і так далі, не діють зовсім».

•   Щодо механізму перенесення або організації бізнесу з самого
початку, то експертами відмічено, що значно легше на території області
організувати новий бізнес, ніж перенести існуючий. Це пов’язано як зі
складністю з перевезенням обладнання та переоформлення документів, так і з
іншим характером попитом на ринку малого бізнесу.
«…по-перше, не доопрацьований до кінця механізм виплати тим, хто з окупованої
території бізнес переніс. По-друге – з приводу реєстрації заново ПП тощо: проблем
особливих немає, так само, як і всіх людей, переселенців точно так же реєструють, точно
так же видають документи, абсолютно немає ніяких проблем, в цьому плані все добре.
З юридичної точки зору, реєстрація або перереєстрація бізнесу на території
Дніпропетровської області максимально на сьогоднішній день спрощена. Ми вже,
фактично, в цьому році закінчуємо проект з переводу адміністративних послуг онлайн,
який ми реалізуємо спільно з недержавним проектом «iGov». У нас сьогодні процедура
реєстрації бізнесу в області, – власне, ми її розтиражували і на всю Україну, – можлива
прямо з комп'ютера або з гаджета з доступом в Інтернет. Дуже просто і швидко, без
зайвої будь-якої бюрократичної тяганини, тому юридично зареєструватися можна. Всі
інші фактори – це ті ж самі ризики або ж просто проблеми, які властиві новому бізнесу:
фінансові ризики, майно, яке необхідно зареєструвати».

•   Майже всі проекти допомоги ВПО, які були вивчені під час
дослідження, пропонують комплексну допомогу, направлену на отримання не
одноразової допомоги, а на отримання засобу для самостійної зайнятості у
майбутньому – починаючи від навчання/перенавчання, закінчуючи
отриманням грантів на купівлю обладнання тощо.
«У нас є кілька напрямків. Перший напрямок – це допомога у працевлаштуванні.
Знову-таки, мені хочеться підкреслити, що ми не «даємо» рибу, ми «даємо» вудки,
супроводжуємо людину від етапу початку до кінця: ми його знайомимо з ринком праці,
дізнаємося, що він шукає, які у нього вихідні дані, допомагаємо створити резюме, ми не
пишемо за нього, ми намагаємося повністю залучати його в цей процес».

•   Однозначно більшу активність та участь у донорських програмах
щодо перекваліфікації чи підвищення кваліфікації демонструють жінки.
«Приблизно 70% до 30%. Це так ось грубувато. Навчання навчанню – різниця. Ну, ось
навіть на тій же верстці сайтів у нас було більше жінок. Це, здавалося-б уже, «html», це
вже початкове програмування, здавалося-б, чоловіків має приваблювати, ну ось було все
одно більше жінок.»

•  
років.

Переважний вік учасників донорських програм – приблизно 30-35

«Можливо залежить, знову-таки, від тематики навчання. Ну, близько 35 років, я б
брала такий середній. Так, вони бувають, до 30....Ну їх відсотків до 30, так от. Основна
маса – це 35 +/-.»

•   У Дніпропетровській області немає упередженого ставлення до ВПО
серед роботодавців. Цінуються та оцінюються, в першу чергу, професійні
якості.
«Роботодавці зараз говорять: нам потрібен адекватний співробітник. Звідки він
приїхав, яка у нього прописка, це взагалі не важливо. Це я цитую роботодавців. Головне
адекватність і бажання працювати. Упередженості немає. Хоча, звичайно, міф є. Він уже
втрачає якісь свої фарби, як це було рік тому. Я припускаю, що він живе тільки тому, що
комусь вигідно таким міфом користуватися.»

•   Перспективним напрямком розвитку програм для ВПО є їх
трансформація та поєднання з місцевими громадами.
«Мета, яку наша організація реалізує, – поетапно йти від фокусу вимушених
переселенців. Потрібно вже мати на меті з'єднання з «громадою» – з місцевими
жителями. У нашій діяльності ми маємо квоту присутності місцевих жителів на наших
навчаннях. Щоб не розділяти. Вже пора об'єднатися, а не відмежовуватися. Мені б
хотілося висловити це побажання, що сторони, які постраждали від конфлікту – це не
тільки вимушені переселенці. Кожен з нас є постраждалим від конфлікту. Від місцевих
жителів ми теж отримуємо ось такі коментарі: чому нас не беруть до уваги? Такі
звернення у нас бувають і досить часто. Не хотілося б такого поділу. Щоб подолати
якісь складнощі, потрібно змінюватися в міру себе. Якщо наша мета йде на реалізацію
якогось проекту, то нехай залучаються з якимось там ступенем до 20% місцеві жителі,
інші категорії. Це буде дуже перспективно».

•   Як і в інших областях, у Дніпропетровській області зафіксовані
завищені очікування ВПО щодо рівня прибутків, що частково пояснюється не

тільки вищим добробутом на старому місці проживання, але й намаганнями
відшкодувати понесені через переселення втрати.
«Якихось особливостей, які кардинально нас відрізняли б від інших областей немає.
Але є, звичайно, певні речі, які притаманні тільки нашій області. Що стосується
переселенців, особливо тих, які в минулому були на шахтах, у вугільно-видобувній галузі,
наприклад, то безумовно заробіток, який в середньому наближає всі пропозиції, які
сьогодні можуть запропонувати великі підприємства Дніпровської області. Тому тут ми
стикаємося з сильним фактором, коли люди шукають не нижче, ніж у них було, а
бажано ще й вище, з урахуванням своїх потреб та складностей, які вони пережили,
наприклад, повну втрату майна».

•   Відсутність житла значно погіршує можливості ВПО щодо
організації бізнесу, та в цілому впливає на рівень якості життя
«Складно почати з нуля, якої б кількості інформації не мали б, ми не повинні
забувати, що вони не мають свого власного житла. Це теж додаткові витрати. Всі
переселенці хочуть заробити грошей, вони не хочуть юридичної допомоги, не хочуть
правової, не хочуть просто розмов, вони хочуть матеріального, як і будь-який громадянин
на сьогоднішній день. Якщо є можливість, то працевлаштовуються і працюють: і
вчителями, і лікарями, і музичними працівниками».
«Ви повинні зрозуміти, що перша проблема – в першу чергу, цим людям потрібно
житло. А служба зайнятості займається пізніше, коли людина вже сита, знаходиться в
приміщенні і тільки тоді думає про те, що готова йти шукати роботу.
Жоден роботодавець поки не відмовився. Багато роботодавців дають вакансії з
житлом. Найчастіше такі вакансії давали селяни. Ці вакансії тут же надавалися
людям. Ми проводили акції в наметах біля вокзалу, ми мали вакансії і люди йшли на це, тому
що вони відразу могли мати роботу, житло. В цьому відношенні наші колеги роботодавці
спрацювали на відмінно, тому що відгукнулися і селяни, і підприємці.»
«У нашому регіоні ще спочатку все піднімали питання, де їм жити, біля вокзалу, –
два вокзали у нас є, – організований був координаційний центр, гуртожиток поряд, житло
поряд. Всі служби міста Дніпропетровська приймали їх в координаційному центрі.
Документи, все, що стосується медичного обслуговування – це все вирішувалося
одномоментно. У службі зайнятості до нас вставали на облік, приносили довідку про те,
що вони ВПО.»

•  

Проблеми із документами

«Негативні моменти полягають у тому, що деякі переселенці в момент переїзду...у
них немає ряду документів, які вони не змогли забрати з тих окупованих територій: в тому
числі трудова книжка, відсутні паспорти, ідентифікаційні коди і на ринку праці для таких
людей, у яких немає трудової книжки, у яких немає частини документів, що
підтверджують їх освіту, що підтверджують їх особу, у них виникають проблеми в
пошуку роботи.
На той момент їх брали і без трудової книжки».

•  

Низька активність ВПО

«...не у всіх є бажання працювати – це те що ми спостерігаємо. І частина людей,
яким ми пропонуємо, скажімо так, досить гідні пропозиції. Але люди знаходять причини
[для відмови – прим.ред.]: чи то не зручне місце розташування, або що, і багато не
відгукувалися на вакансії, і навіть не намагалися зустрітися з роботодавцями. Ось цей

нюанс мене бентежить, тому, щоб відмовитися від пропозиції...потрібно хоча б, ось,
влитися, спробувати поспілкуватися...»

Взаємодія із державними установами
У Дніпропетровській області за ініціативи та підтримки Благодійної
організації „Благодійний фонд „Допомога Дніпра” (далі – Фонд) створено
фокус-групи та координаційні зустрічі із внутрішньо переміщеними особами
та владою, з метою об'єднання громад ВПО та їх взаємодії з місцевими
громадськими організаціями. Також Фонд проводить координацію ВПО з
іншими громадськими організаціями, які допомагають внутрішньо
переміщеним особам в працевлаштуванні, психологічній підтримці та іншому.
Крім того, в департаментах та управліннях Дніпропетровської
облдержадміністрації діють телефонні „гарячі лінії”, на які можуть звертатися
внутрішньо переміщені особи для вирішення проблем та отримання допомоги
з різних питань.
Дніпропетровською обласною державною адміністрацією, Головним
управлінням ДСНС України у Дніпропетровській області, Регіональним
координаційним штабом постійно здійснюється цілеспрямована робота щодо
допомоги ВПО і в першу чергу найбільш незахищеним категоріям.
«Мені здається, зараз дуже важлива загальна координація роботи гуманітарних
організацій в Україні. І, крім гуманітарних організацій, ще організації державного сектора,
який тримає центр зайнятості або Міністерство соціальної політики. Мені здається,
необхідно створити загальну базу переселенців (переселенців, які вже отримали допомогу,
види цієї допомоги тощо) і організацій (які надають ці види допомоги), для того щоб, так
би мовити, більш ефективно працювати і більш ефективно допомагати нужденним
людям. Тому що дуже часто буває так, що одні й ті ж переселенці отримують гранти на
навчання від декількох гуманітарних організацій. При всьому при цьому, буквально поруч,
через 30 км, є населений пункт, в якому така ж кількість переселенців, але вони не знають
про програму і навіть якщо знають, з якихось причин не отримують допомогу. Дуже
важлива ця координація міжнародних і місцевих організацій. Плюс координації з
державним сектором і, напевно, дуже важливо більш якісне інформування населення,
переселенців про існуючі програми.»
«Постанова Кабінету міністрів України від 08.09.15 №696 «Порядок для компенсації
роботодавцям на прийняття ВПО» досить непогана. Ми з колегами вели діалог про те, що
більше 81 людини в 2015 році і на сьогоднішній день взяли роботодавці. Програма працює,
особливо коли збігаються бажання роботодавця і безробітного».
«Насправді ринок праці зараз у нас в регіоні, як було завжди, така тенденція: перше
місце займає сфера продажів, таких пропозицій дуже багато, пропозиції теж
перевищують попит».
«У нас дуже багато пропозицій робочих спеціальностей, різноробочих. Ось зараз
останнім часом багато таких пропозицій. Але є і сфери для фахівців-бухгалтерів, ось у нас
зараз є кілька вакансій і навіть для молоді без досвіду. Ми зараз співпрацюємо з
роботодавцем, який навіть представляє великі заклади громадського харчування, і вони
беруть офіціантів, тобто спокійно може йти молодь без досвіду. Абсолютно різнопланові
вакансії, я навіть не можу виділити якісь три класичні сфери. Але, по суті, робочих

спеціальностей багато, підробітків. Різнопланові вакансії, в тому числі і бухгалтера та
головні бухгалтери – це все у нас вже є. Теж зустрічається, звичайно часто. Теж багато,
у нас дуже багато швачок потрібно в регіоні. І є пропозиції, навіть з житлом до нас
зверталися. Є у нас пропозиції з можливістю проживання».
«Ви знаєте, я думаю, що два регіони: Донецький і Луганський – це промислові
регіони і цим вони схожі з Дніпропетровським районом. Як то кажуть, шахтарські
регіони, що Донецьк, що Луганськ. Ми трішечки більше промисловий регіон. Промисловий і
частково є райони нашого регіону сільськогосподарські. Сказати, що є якась велика
різниця? Ні не велика, але все таки, є проблемність, що у нас менше тих же шахт. Люди,
які стикалися і були прив'язані до напрямку роботи в тих же шахтах, то їм трішки
складніше, тому що потрібно себе буквально повернути на 180° і шукати себе в іншій
сфері».
«...ринок праці Дніпропетровської області відрізняється від того [від ринку праці
Донецької та Луганської областей – прим.ред.]. Кількість місць різна.
Перепрофоріентації в міжнародних програмах для такої кількості людей
недостатньо. Програми по самозайнятості хороші, їх було 5-6 в нашому регіоні. Умови
участі в цих програмах не адекватні. Ті, хто брав участь в одних програмах, вже не
могли взяти участь в інших. Таким чином, вигравала не якість, а кількість».
«У нас великий індустріалізований регіон – Дніпропетровська область. Тут є великі
підприємства промислового сектора економіки, аграрного сектора економіки. Ну і
проблеми полягали в тому, що велика частина людей, у яких є досвід роботи, які були
працевлаштованими співробітниками в тих регіонах, вони були заточені під специфіку
того регіону. Це, в основному, гірська промисловість, шахти...в загальному, гірничо-рудна
промисловість. Регіон, в якому ми зараз працюємо – Дніпропетровськ, тут велика
частина підприємств відрізняється по виду діяльності від тих, які були в Донецькому
регіоні. Тому відрізняються і спеціальності та види діяльності у працівників цих
підприємств. Тому велика частина людей, які були задіяні в гірничо-шахтній роботі, в
сфері економіки їм важко знайти застосування по своїй спеціальності. Тому їм необхідно
перенавчання, на мій погляд. Або, для тих людей, які там займалися малим бізнесом,
можливо по тому ж напрямку або по якомусь новому напрямку їм необхідна допомога для
можливості відновити, або почати свій бізнес».
«...якщо ми зараз будемо робити якусь аналітику щодо того, в яких секторах ми
задіяні, то десь близько 30% бенефіціарів у нас отримали перенавчання в рамках
надання послуг в сфері краси – перукарські, манікюр/педикюр, косметологічні послуги
тощо; десь близько 20% – це будівельні послуги, навчання в будівельній сфері. І там далі
розбите на більш дрібні».
«Аналізуючи, можна сказати, що це ремонтні роботи, в тому числі будівництво,
торгівля, ремонт комп'ютерів, комп'ютерні програми, були бізнес-плани по
агентствам нерухомості, вирощування грибів, перевезення, пошиття та ремонт
одягу, юридичні послуги, розведення домашньої худоби для тих, хто переїхав до
сільськогосподарської частини. Все дуже різноманітно. Спочатку здавалося сфера послуг
більш популярна, але були всі напрямки».

Стимулювання розвитку підприємництва:

Найбільш популярні напрями реалізації бізнес-проектів:
-   Роздрібна торгівля;
-   Освітня діяльність: школи раннього розвитку, репетиторство,
тренінги тощо;
-   Побутові послуги: перукарі, манікюрниці, ведення домашнього
господарства;
-   Сільське господарство (розведення малої худоби);
-   Хенд мейд (швацьке виробництво, вироби ручної роботи);
-   Інтернет-маркетинг.
Умови для сталості бізнесу:
Фактори стимулювання:
•   Наявність передумов щодо залягання різноманітних рудних
корисних копалин, сейсмостійкість;
•   Розгалуджена рекреаційна підсистема;
•   Розвинена система закладів освіти;
Проблеми:
•   Віддаленість низки районів від обласного центру, що виступає
перешкодою їх розвитку;
•   Незадовільна екологічна ситуація в регіоні;
•   Високе екологічне навантаження на одиницю площі;
•   Значна кількість порушених промисловістю земель, що не
використовуються.
Канали комунікації:
Найбільш ефективними каналами комунікацій для переселенців є
розміщення інформації в тематичних групах у соціальних мережах, а також на
спеціалізованих порталах.
Зокрема, варто активно працювати з такими групами в соціальних
мережах:
Назва групи
Посилання
Facebook:
Украинский
Донбасс. https://www.facebook.com/groups/ukrdon.dnepr/?fref=ts
Переселенцы
в
Днепропетровске
Переселенці

https://www.facebook.com/groups/krymskie.bejentsy/?fref=ts

VK:
Взаимопомощь. МОМ.

https://vk.com/club116210869

Взаимовыручка
переселенцами

https://vk.com/club109009763

между

Я-переселенец! UA

https://vk.com/begenec_ua

Помощь
вынужденным
переселенцам

https://vk.com/ua_helpvostok

Переселенці SOS

https://vk.com/vpogovua

Мы
из
Взаимопомощь

Донбасса.

https://vk.com/donbassukr

Об'єднання переселенців зі
Сходу України і Криму

https://vk.com/public89372166

Всеукраїнський
Форум
студентів-переселенців

https://vk.com/studentvoices

Донбасс SOS

https://vk.com/donbasssos

"ВПЛ "ПРАВО НА ЖИЗНЬ"

https://vk.com/zahistvpl

Окремо відмітимо, що експерти наголошували на низькій ефективності
зовнішньої міської реклами, що обумовлюється специфікою тематики:
«У нас в минулому році була радіореклама, і реклама в маршрутках. Але я не
скажу, що вона мала великий ефект. Тому ми використовуємо загальнодоступні канали
– це соціальні мережі. Ми представлені в двох соціальних мережах. Ми розміщуємо
інформацію по тематичних групах дуже багато. Тобто, ведення своєї групи, пишемо
допомогу в діяльності, викладаємо звіти з заходів. Ми використовуємо Інтернет
майданчики, портали для переселенців. Ми туди закидаємо інформацію. Через партнерів,
в інші організації, з ким спілкуємося добре, то ми поширюємо інформацію. Ось і все. Є ще
ряд переселенців, які живуть в модульному містечку, які нас відвідують. А потім вже за
принципом [«сарафанного» – прим.ред.] радіо приходять на заходи вже не одні. Ось такі
в основному канали».
«Якщо говорити про комунікації в цілому, то у нас сьогодні представлений весь набір
інструментів комунікації – це додаток для мобільних телефонів, і в «Вконтакте» пишемо,
коли переселенці та інші жителі області можуть написати як особисте звернення до
губернатора, яке в обов'язковому порядку приймається, так і петицію якусь. Так само є
інструмент дуже важливий – такий як особиста зустріч з губернатором...Тому всі засоби
хороші. У нас відкрита адміністрація, можна в електронному вигляді спілкуватися».
«Інтернет, центр зайнятості та організації різних заходів на місцевому рівні».
	
  

Аналіз бізнес середовища
Динаміка	
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  у	
  
Дніпропетровській	
  області
27363

27251

25691

25969
21403

22496
2012
2015

Усього	
  

малі	
  підприємства

з	
  них	
  мікропідприємства

За даними Міністерства соціальної політики у Дніпропетровській області
офіційно зареєстровано близько 74 500 ВПО, 48% ВПО – це літні люди та
особи з інвалідністю, 18% - діти, а 33% - особи працездатного віку14. Частка
пенсіонерів серед переміщеного населення помітно більша, ніж частка інших
уразливих категорій, таких як діти та особи з інвалідністю. Значна кількість
пенсіонерів прибула на територію, контрольовану урядом, щоб
зареєструватися в якості ВПО для отримання соціальних виплат, а згодом
повернулася додому, фактично нікуди не переїхавши. Більшість ВПО живе у
містах і не хоче їхати у сільську місцевість, де часто немає можливостей
працевлаштування або, у деяких випадках, немає таких закладів як школи або
лікарні. З осені 2014 року Дніпропетровська область не має змоги розміщувати
новоприбулих ВПО, оскільки наявні житлові ресурси було вичерпано. З того
часу безкоштовне житло надається тільки найбільш уразливим категоріям
ВПО.
Коротка характеристика економіки області (основні та перспективні
галузі економіки, інфраструктура), структура зайнятості.
На 1 вересня 2016р. у Дніпропетровській області, за оцінкою, проживало
3239,9 тис. осіб. Упродовж січня–серпня 2016р. чисельність населення
зменшилася на 15 тис. осіб.
Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника у
січні–серпні 2016р. зросла порівняно з відповідним періодом 2015р. на 16,3%
і становила 4896 грн. У серпні 2016 р. номінальна заробітна плата в області
зменшилась порівняно з попереднім місяцем на 4% і склала 5118 грн. Індекс
реальної заробітної плати у серпні 2016р. до липня 2016р. дорівнював 96,2%,
до серпня 2015р. – 105,5%, у січні–серпні п.р. відносно відповідного періоду
попереднього року – 101,3%. Загальна сума заборгованості з заробітної плати
упродовж серпня 2016р. зменшилась на 0,7% і на 1 вересня 2016р. становила
147,5 млн.грн.
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Чисельність зареєстрованих безробітних упродовж вересня 2016 р.
скоротилась на 3% і на кінець місяця склала 28,8 тис. осіб, що на 12,1% менше,
ніж на відповідну дату попереднього року. Рівень зареєстрованого безробіття
в області на кінець вересня попереднього року становив 1,4% від
середньорічної чисельності населення працездатного віку.
Оборот роздрібної торгівлі (до якого включено роздрібний товарооборот
підприємств, які здійснювали діяльність із роздрібної торгівлі, розрахункові
дані щодо обсягів продажу товарів на ринках і фізичними особамипідприємцями) за січень–вересень 2016р. склав 76,6 млрд.грн, що у
порівнянних цінах на 0,6% більше обсягу січня–вересня 2015р.
У січні–вересні 2016р. індекс обсягу сільськогосподарського
виробництва порівняно з січнем–вереснем 2015р. становив 95,2%, у т.ч. у
сільськогосподарських підприємствах – 91%, у господарствах населення –
101,2%.
Індекс промислового виробництва області у січні–вересні 2016 р. до
січня–вересня 2015р. склав 98,8%. Підсумки діяльності індустрії регіону
формувалися під впливом скорочення обсягів випуску продукції (товарів,
послуг) у добувній промисловості й розробленні кар’єрів (індекс – 96,1%) та
переробній галузі (99,4%) при одночасному їх зростанні у сфері з постачання
електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (128,2%). У профільних
видах переробної галузі скорочення темпів випуску продукції зафіксовано у
виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній
діяльності (88,1%), машинобудуванні (92,6%). При цьому їх зростання
спостерігається у виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових
виробів, металургійному виробництві, виробництві готових металевих
виробів, крім машин і устаткування, випуску гумових і пластмасових виробів,
іншої неметалевої мінеральної продукції, виробництві коксу та продуктів
нафтоперероблення, хімічних речовин і хімічної продукції, текстильному
виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
(індекси в межах від 103% до 114,1%). У січні–вересні 2016р. підприємствами
області виконано будівельних робіт власними силами на суму 3854,8 млн.грн.
Індекс будівельної продукції до відповідного періоду попереднього року
дорівнював 92,4%. У січні–вересні 2016р. усіма видами транспорту регіону
перевезено 77686,5 тис.т вантажів, що на 1,1% більше, ніж у січні–вересні 2015
р. Вантажооборот збільшився на 7,4% та склав 19883,5 млн.ткм. Послугами
пасажирського транспорту скористались 251 млн. пасажирів, що на 22,9%
менше аналогічного показника попереднього року. Виконано пасажирооборот
в обсязі 4418,8 млн.пас.км (зменшення на 9,9%).
Індекс споживчих цін у вересні 2016р. склав 101,9%, з початку року –
106,7%.
За даними порталу OLX.ua15 станом на 07.11.2016 структура вакансій в
області представлена наступним чином:
Галузь
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Вакансії

Пошук роботи

Роздрібна торгівля /
продажі / закупки
Транспорт / логістика
Будівництво
Бари / ресторани
Юриспруденція та
бухгалтерія
Управління персоналом /
HR
Охорона / безпека
Домашній персонал
Краса / фітнес / спорт
Туризм / відпочинок /
розваги
Освіта
Культура / мистецтво
Медицина / фармація
ІТ / телеком / комп'ютери
Банки / фінанси /
страхування
Нерухомість
Маркетинг / реклама /
дизайн
Виробництво / енергетика
Сільське господарство /
агробізнес / лісове
господарство
Cекретаріат / АХО
Початок кар'єри / Студенти
Сервіс і побут
Інші сфери занять
Робота за кордоном
Всього
З них у Дніпрі

453

226

446
477
197
26

540
821
155
121

0

6

72
57
133
12

129
513
85
19

34
13
25
34
1

210
74
64
77
3

119
48

6
84

470
1

96

24
49
149
687
69
3596
2061

32
215
120
778
3
4378
2143

Коворкінг Центру “RESOURCE” (КЦ “RESOURCE”) в рамках проекту
“Бізнес-SOS”, що організовують Громадська організація «Український
захист» в партнерстві з Громадською організацією “Сила Майбутнього” та
виконується в рамках проекту Українська ініціатива зміцнення громадської
довіри (UCBI), що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку
(USAID).
Концепція КЦ “RESOURCE” передбачає створення свого роду бізнес
інкубатора для малого і середнього бізнесу. Зокрема, він буде безоплатним
майданчиком для отримання необхідних ресурсів внутрішньо переміщеними
особами (ВПО) Дніпропетровської області, що започаткували чи хочуть
започаткувати свій бізнес або стати підприємцями. У КЦ “RESOURCE” ВПО

на окремому робочому місці зможуть користуватися ноутбуками, з виходом
до мережі Інтернет, та принтером.16
Масштаби агропромислового комплексу Дніпропетровської області
та основні тенденції ринку.
Станом на 2015 рік вартість виробленої продукції сільського
господарства у Дніпропетровській області становила 15141,4 млн. грн., якщо
прослідкувати динаміку даного показника, то за останні 5 років він
зріс,становивши в 2010 р. - 12348,3 млн. грн (див. Додаток 5, рис. 5.1). При
цьому посівна площа на 2015 рік складала 1934 тис. га.
Значну долю сільського господарства у Дніпропетровській області
відведенно виробництву зернових культур, кількість вироблених тон якого за
2015 р. становила 3866 тис. т., що більше, ніж на 1000 тис.т. перевищує
показник 2010 р. - 2709 тис.т. Крім того, Дніпропетровська область займає 1
місце в Україні за обсягами виробництва соняшнику – 1199 тис.т., що на 71%
більше показника 2010 р. – 856 тис.т. (див. Додаток 5, рис. 5.2).
Також значну долю сільського господарства у Дніпропетровській області
відведенно виробництву м’яса, кількість вироблених тон якого за 2015 р.
становила 230 тис. т., що перевищує показник 2010 р. – 207 тис.т. (див.
Додаток 5, рис. 5.3)

Огляд існуючих ініціатив донорів
1.  
Для Дніпропетровської області характерна значна грантова
активність: проекти ПРООН, МОМ, фінансування з боку ЄС. Але більшість
проектів була розрахована на певний період, і тому зараз досить обмежена
кількість діючих.
В Дніпропетровській області діє сервіс електронних послуг для населення
iGov Зокрема, через Інтернет переселенці можуть:
•  
зробити заявку на призначення щомісячної адресної допомоги;
•  
переоформити довідку про взяття на облік у зв'язку зі зміною
інформації про заявника (з одночасним оформленням щомісячної допомоги);
•  
надіслати повідомлення про зміну адреси фактичного проживання
чиповідомлення про зміну інформації, яка може впливати на соцвиплати;
•  
отримати консультації про причини припинення виплати
допомоги чи з інших питань;
•  
знятися з обліку ВПО.
Переселенці з Макіївки стали учасниками проекту «Життя триває:
інтеграція внутрішньо переміщених осіб в сільські громади», і змогли знайти
для себе нові можливості в невеликому селі Дніпропетровської області.
Родина влітку 2015 року переїхали жити в село Євецько-Миколаївка в
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Дніпропетровській області. За допомогою проекту інтеграції переселенців , у
сім’ї відбулося знайомство з місцевим фермером, який запропонував їм
пустувалий будиночок своєї матері, допоміг адаптуватися до нової місцевості.
Переселенці виграли мікрогрант Світової організації міграції на
придбання культиватора. За зиму спорудили теплицю, де вже висадили
пеларгонії, петунії та огірки. У дворі ростуть саджанці ялини і туї. Продажі
планують організувати через Інтернет17.
2.  
Фонд «Гореніє», адмініструючи програми ПРООН і МОМ, провів
тренінги з самозанятості, під час яких було захищено декілька сотень бізнеспроектів18. Переселенці працюють як фізичні особи-підприємці, надаючи
послуги будівництва, пошиття одягу та взуття, манікюру, перукарів. Таким
чином, відбулася перекваліфікація з професій у добувній сфері на сферу
послуг.
«Програма називається «Професія нового життя». Це індивідуальні гранти в
розмірі від 1000 до 7000 гривень, які видаються кандидатам, нашим бенефіціарам, на
перенавчання».
«Спеціальна програма, яку ми використовуємо у своїй роботі – це «Профкарьера»».
«Ми працюємо з німецькою організацією. вони підтримали наших переміщених осіб.
Вони через наш центр навчили основам комп'ютерної грамотності, бухгалтерії. Навчили
за рахунок власних коштів близько 120 чоловік. Організація «Горєніє» – вони виконують
допомогу з юридичного боку: як можна відновити документи. У них є кошти на купівлю
обладнання для бізнес-плану. Львівська фірма «Територія бізнесу» проводили 5 денні
тренінги в нашому регіоні, в Кривому Розі, вони запрошували, оплачували житло,
показували як потрібно вести справи, далі йшов відбір бізнес-планів, але як служба
зайнятості ми до цього були не прив'язані. Ця робота проводилася. І люди на 5 днів
об'єдналися, їх об'єднувало горе і вихід з цієї ситуації. Вони залишили позитивні відгуки».
«Громадська організація «Центр зайнятості вільніх людей». Ця організація
займається допомогою в працевлаштуванні вимушених переселенців і ветеранів АТО. На
поточний момент почали свою діяльність, що займалися допомогою в працевлаштуванні
людям, які стояли на Майдані, тобто втратили роботу через політичні переконання в
чотирнадцятому році. Ось, але коли трапилася анексія Криму і почали йти перші потоки
переселенців з Донбасу, то таким чином, наша цільова аудиторія з якою ми працювали,
розширилася і ми почали працювати з переселенцями. Зараз, після повернення, вже з перших
хвиль мобілізації, ветеранів ми підключилися працювати і з ними».
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Візитки проектів Дніпропетровщини
1.   Програма малих грантів ПРООН: Підтримка підприємництва
серед ВПО та місцевого населення Донецької та Луганської
областей
Мета проекту - поліпшення життя внутрішньо переміщених осіб та
місцевого населення Донецької та Луганської областей шляхом підтримки
підприємницької діяльності та малого бізнесу.
Програму малих грантів для започаткування або відновлення
підприємницької діяльності адмініструє благодійний фонд «Творчий центр
ТЦК» у партнерстві з благодійним фондом «Горєніє», Всеукраїнською
організація зі справ вимушених переселенців.
Програма малих грантів для започаткування або відновлення
підприємницької діяльності оголошується в межах реалізації Проектів
«Швидке реагування на соціальні та економічні проблеми внутрішньо
переміщених осіб в Україні» та «Економічне і соціальне відновлення
Донбасу», що впроваджується ПРООН за фінансової підтримки Уряду Японії
і в партнерстві з Урядом України, регіональною та місцевою владою.
Загальний бюджет проектів – 11 млн 320 тис доларів США, з яких 1 млн 670
тис доларів США становлять гранти для розвитку підприємництва.
Грантова підтримка надається на започаткування та/чи відновлення,
розширення підприємницької діяльності та малого бізнесу. Подані на конкурс
бізнес-плани мають демонструвати високий потенціал та довгострокові
перспективи отримання прибутку та мати реалістичні ринкові показники,
передбачати створення умов для самозайнятості та/або створення додаткових
робочих місць, включаючи й для членів сімей.
Географія охоплення:
•   Дніпропетровська область
•   Запорізька область
•   Київська область
•   Одеська область
•   Полтавська область
•   Харківська область
•   Луганська область
•   Донецька область
Максимальний розмір гранту на реалізацію одного бізнес – проекту
становить:
-   до 225 000 грн. зможуть отримати особи, які в рамках запропонованого
бізнес-плану планують створити не менше 4-х робочих місць;
-   до 150 000 грн. зможуть отримати ті, хто створюватиме не менше 3-х
робочих місць;
-   до 100 000 грн. буде максимальною сумою для підприємців, що
запропонують бізнес-план, в рамках якого створюватиметься 2 робочих місця;

-   до 75 000 грн. буде виділено для підприємців, що створюватимуть 1
робоче місце (під одним робочим місцем розуміється у даному випадку власне
сам підприємець).
Результати проекту: на конкурс «Програма малих грантів ПРООН:
підтримка підприємництва серед ВПО та місцевого населення Донецької та
Луганської областей» в першому раунді з Дніпропетровської області надійшло
та зареєстровано 87 заявок. До оцінювання допущено 67 заявок. За технічними
критеріями відхилено 20 заявок. За результатами розгляду Оціночним
комітетом ухвалено рішення про присудження 7 грантів на суму 1 148 116 грн.
У результаті реалізації бізнес-планів очікується створення 34 робочих місця в
регіоні
На конкурс в другому раунді з Дніпропетровської області надійшло та
зареєстровано 56 заявки. До оцінювання допущено 42 заявки. За результатами
розгляду Оціночним комітетом ухвалено рішення про присудження 7 грантів
на суму 915255 грн. У результаті реалізації бізнес-плану очікується створення
17 робочих місць в регіоні.
На третій раунд конкурсу «надійшло та зареєстровано 95 заявок. До
оцінювання допущено 59 заявок. За результатами розгляду Оціночним
комітетом ухвалено рішення про присудження 8 грантів на суму 1 263 059 грн.
У результаті реалізації бізнес-плану очікується створення 24 робочих місць в
регіоні.
Перелік бізнес-проектів, на які надано гранти: міні-ферма з розведення
бройлерів; Інтернет-магазин з продажу настільних ігор; магазин-атальє з
пошиву і ремонту одягу з торговим залом; пофарбую світ у яскраві кольори:
організація нанесення полімерного покриття на металеві вироби; Ательє
"Ірина" ; створення ательє з пошиття та ремонту одягу; виробництво металокерамічних виробів; ательє з пошиття та ремонту одягу; студія-салон "Nati";
станція локального фарбування автомобілів; салон-магазин "Вдохновение" товари для творчості та канцтовари, подарунки та пакування подарунків;
відкриття кафе-кондитерської у м. Кривий Ріг; соціальне підприємство
"Швацький цех - Український вузол"; сімейний клуб гармонійного розвитку
"Територія позитиву"; виробництво паливних брикетів із лігніни;
виготовлення обладнання для брикетування бурого вугілля, торфу, лігніни;
виготовлення за оригінальною авторською технологією та реалізація художніх
та декоративних виробів з натурального каменю; ювелірна майстерня; пральня
самообслуговування "Райдуга" в місті Павлограді Дніпропетровської області;
перше вантажне таксі; школа іноземних мов "Шервуд"; сервісно-експертно
виробнича організація "Наш профіль"; створення інтернет-магазину "Handy
Made" з продажу прикрас для волосся ручної роботи, краваток-брошей та
спідничок-пачек.
2.   Проект "Стабілізаційна підтримка внутрішньо переміщених осіб та
місцевих громад в Україні"
Проект реалізується за фінансової підтримки Представництва
Міжнародної організації з міграції в Україні (IOM Ukraine).

Мета проекту - підвищення ефективності процесу соціально економічної
адаптації внутрішньо переміщених осіб, через посилення їх внутрішнього
потенціалу до професійної зайнятості, підвищення економічних знань із
організації самозайнятості та залучення до підприємницької діяльності.
Цільова аудиторія проекту: ВПО, які мають бажання започаткувати або
продовжити існуючу підприємницьку діяльність
Георграфія проекту:
•   Донецька область;
•   Луганська область;
•   Харківська область;
•   Запорізька область;
•   Дніпропетровська область;
•   Одеська область;
•   Херсонська область.
•   Вінницька область
Формат: проведення бізнес - тренінгів, консультативна підтримка під час
написання бізнес-планів, представлення на конкурс розроблених учасниками
проекту бізнес-планів для отримання грантів на придбання інструментів та
обладнання, допомога в придбанні обладнання та його передача бенефіціарам,
моніторинг започаткованих бізнесів.
Результати проекту: отримання нових знань, практичних навиків
написання бізнес планів, отримання фінансової підтримки дляStart-Upів,
консультаційний супровід під час започаткування бізнесу.
Кращі бізнес-плани отримують грантову підтримку, яка полягає:
-  
для само зайнятих: обладнання, інструменти, професійна техніка,
меблі тощо еквівалентом – до 900 доларів США;
-  
для підприємців (мікро підприємництво) на розвиток
підприємництва: обладнання, інструменти, професійна техніка, меблі тощо
еквівалентом – до 2500 доларів США;
-  
для тих, хто шукає роботу – для навчання на професійних курсах
(до вибору) - до 500 доларів США.
3.   Міні-гранти для відкриття власної справи від Національної
Асамблеї інвалідів України
Конкурс проводиться в рамках Міжнародного проекту «Тренінги,
розширення економічних можливостей, допоміжні технології та послуги
медичної / фізичної реабілітації» Національною Асамблеяєю інвалідів України
на підтримку зайнятості та працевлаштування, розширення економічних
можливостей осіб з інвалідністю, зокрема внутрішньопереміщених осіб, які
постраждали внаслідок конфлікту на Сході України та членів їх сімей як на
відкритому ринку праці, так і шляхом відкриття власного бізнесу.
Проект реалізують UCP Wheels for Humanity (США) спільно з
Українською асоціацією фізичних терапевтів та Національною Асамблею

інвалідів України. Фінансується Агентством США з міжнародного розвитку
USAID.
Географія реалізації проекту: Донецька, Дніпропетровська, Харківська,
Львівська, Вінницька області та місто Київ,
Цільова група проекту:внутрішньо переміщені особи з інвалідністю,
зокрема зі Сходу та Криму; цивільні постраждалі в зоні АТО, які отримали
поранення чи каліцтва; члени їх сімей; особи з інвалідністю, що проживають
на території, яка межує з окупованою територією (лінія зіткнення); учасники
АТО, що отримали травму.
Загальний бюджет конкурсу: 50000 $ США.
Розмір фінансування на створення або збереження одного робочого місця
від 200 до 1000 доларів США (у вигляді натуральної форми: обладнання,
інвентарю, витратних матеріалів).
4.   Швидке реагування на соціальні та
внутрішньо переміщених осіб в Україні

економічні

проблеми

Загальна мета проекту «Швидке реагування на соціальні та економічні
проблеми внутрішньо переміщених осіб в Україні» полягає у зміцненні
механізмів адаптації задля розширення джерел існування ВПО у нових місцях
їхнього проживання та, де доречно, у підтриманні реінтеграції у рідних місцях.
Конкретними цілями проекту є:
-   підвищення спроможності уряду на національному і субнаціональному
рівнях щодо ефективної координації, планування та управління реагування на
проблеми ВПО;
-   підвищення рівня життя ВПО шляхом надання доступу до
працевлаштування та підприємництва з відповідним навчанням та доступу до
соціальних послуг;
-   заохочення довготривалої інтеграції/реінтеграції та соціальної
згуртованості.
Проект направлений на співпрацю з Урядом України, обласними та
районними державними адміністраціями, громадськими організаціями.
Проект впроваджується у два етапи.
Перший етап (серпень 2014 – лютий 2015) – підготовчий. На даному етапі
діяльність проекту була зосереджена:
1)  на наданні гуманітарної допомоги людям, які постраждали внаслідок
конфлікту на Донбасі.
2)  на підтримці громадських організацій, які допомагають ВПО. Зокрема,
було проведено грантовий конкурс «Сприяння процесам відновлення
життєдіяльності ВПО» на загальну суму більше ніж 1 млн.грн.
Другий етап (березень 2015 – лютий 2016) включає в себе наступні
напрямки роботи:
1.   Підтримка програм зайнятості для ВПО:
-   організація громадських та тимчасових робіт;
-   створення робочих місць;

-   підтримка нестандартних форм зайнятості.
2.   Розвиток самозайнятості та малого підприємництва серед ВПО:
-   проведення конкурсів start-up грантів;
-   проведення бізнес-форумів;
-   організація тренінгів із розвитку підприємництва.
3.   Надання психологічної та юридичної допомоги ВПО та
представникам прий
-   відкриття безкоштовних консультацій;
-   проведення тренінгів та семінарів.
4.   Зміцнення місцевого діалогу між приймаючими громадами та ВПО:
-   проведення тренінгів та семінарів;
-   організація соціально-культурних заходів.
5.   Надання допомоги урядовим структурам:
-   консультування при підготовці необхідних нормативних актів,
покликаних забезпечити доступу ВПО до соціальних та економічних
послуг;
-   проведення оцінки існуючої практики координації на національному
рівні та вироблення рекомендацій для уряду.
Проект реалізується за фінансової підтримки:
1)   Уряду Японії (сума фінансової допомоги - $ 6 млн 320 тис.)
2)   Програми розвитку ООН (сума фінансової допомоги - $ 2200 000)
3)   Релігійна організація «Релігійне Управління Церкви Ісуса Христа
Святих Останніх Днів в Україні» (сума фінансової допомоги - $ 1млн 500 тис.)
Географія охоплення : Харківська, Дніпропетровська, Київська,
Запорізька, Одеська, Полтавська, а також ті частини Донецької та Луганської
областей, в яких немає збройного конфлікту.
Результати:
В межах першого етапу (вересень 2014 – лютий 2015):
1)  
Надано гуманітарну допомогу 80 тис. ВПО (роздано 60 тис.
продуктових наборів, 16 тис. комплектів одягу, 15 925 комплектів постільної
білизни).
2)  
Опубліковано збірку «Практики громадських ініціатив. Допомога
та підтримка внутрішньо переміщених осіб (ВПО)». Більш детально
ознайомитись зі збірником можна за посиланням.
В межах другого етапу (березень 2015 – лютий 2016): відбулась офіційна
церемонія підписання Проектних документів між ПРООН та Міністерством
соціальної політики України.

Фото – від Анни Коліс; Дніпропетровська область.

Фото – від Катерини Войтусик; Дніпропетровська область.

Фото – від Катерини Войтусик; Дніпропетровська область.

Фото – від Олени Гавриленко; Дніпропетровська область.

Фото – від Олени Гавриленко; Дніпропетровська область.

Фото – від Тетяни Гладкової; Дніпропетровська область.

Фото – від Тетяни Гладкової; Дніпропетровська область.

Фото – від Оксани Губи; Дніпропетровська область.

Рекомендації по створенню бізнесу в регіоні та роботі з ВПО
Перспективні галузі для ВПО за критеріями: простота входження та
потреби регіону
•  Сфера послуг
o   Побутові послуги
o   Ремонтні послуги
•  Роздрібна торгівля
•  Освітні проекти
o   Для дітей (підготовка до ЗНО, мовні курси, курси розвитку для
наймолодших, ментальна арифметика тощо)
o   Для дорослих (курси підвищення кваліфікації, курси ІТ, мовні
курси)
•   Спортивна та розважальна сфера
o   Спортивні клуби, клуби танців
o   Івент-агентства
Загрози:
•  Диспропорції у якості життя населення (більш
адміністративний центр на тлі менш розвиненої периферії);
•  Висока вартість орендних приміщень.
Можливості:

урбанізований

•   спорідненість за структурою економіки до Донецької і Луганської
областей, що зменшує ризики продовження власної справи на новому
місці;
•   високий рівень урбанізації є аргументом на користь пошуку роботи у
сфері послуг та переробній промисловості;
•   підприємництвом займається всього 10 % від загальної чисельності
економічно активного населення, що може говорити про перспективи
зростання цього сектору;
•  значні поклади розвіданих корисних копалин;
•  сприятливі погодно-кліматичні умови для розвитку сільського
господарства;
•  найвищий рівень економічного розвитку поміж усіх областей України;
•  розвинена інфраструктура залізничного транспорту;
•  наявність річкових портів;
•  велика місткість регіонального споживчого ринку у порівнянні з
іншими регіонами;
•  високий рівень урбанізації;
•  створена інфраструктура підтримки залучення інвестицій тощо19.
Поради експертів:
«Ще одна проблема – що треба відразу фільтрувати тих людей, які просто хочуть
отримати гроші від тих, хто дійсно хоче щось зробити. Це видно вже тоді, коли починає
бізнес плануватися. Якщо людина просто хоче отримати гроші, це видно по його
ставленню. Повинна бути дуже чітка фільтрація».
«Навчання повинне бути дуже конкретним. Не потрібно розповідати про
законодавство, про якісь юридичні моменти, це все не цікаво. Повинні бути такі модулі:
як треба робити продаж, впізнаваність, рекламу, як організувати робочий план. Все
повинно бути просто, модулі повинні бути дуже зрозумілими, ну і коротше, не треба
тягнути їх на кілька днів».

•   Донорські проекти, направлені до допомогу ВПО, повинні носити
лонгитюдний характер і допомогу менторів:
«...ми не знаємо, яка цифра буде на виході, хто через рік залишиться живий.
Скінчиться фінансування, почнуться вже якісь інші проблеми. Повинен бути передбачений
механізм підтримки тих людей, які вже почали свою справу. Розуміння менторства у нас,
на жаль, на низькому рівні. Ментор – це людина-експерт в певній галузі, він точно знає, що
потрібно робити, що не потрібно робити, яку продукцію треба продавати, за якою ціною.
Людина, яка буде займатися цим сам, прийде до цього не скоро, через кілька років».

•   Найбільш ефективними проектами по допомозі ВПО є проекти, які
направлені не тільки на навчання або перенавчання, але також і на фінансову
допомогу початку бізнесу, а саме: купівлю обладнання або іншу конкретну
допомогу.
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«І ми прийшли до того, що, оптимальним варіантом було б придбання обладнання для
переселенців. Тобто, тим, хто хоче працювати, тому що це дає можливість їм почати
лізинг, створює робочі місця, забезпечує зайнятість, ну і всі плюси, які дає робота. Але і
єдине що, сам проект наш, він був компенсаційним, тобто з прямою проплатою…»
«Ми провели конкурсний відбір, було вибрано 25 переможців. І ось, на сьогоднішній
день ми практично останній людині виплатили компенсацію. Ефект перевершив навіть
всі очікування. Тому що, я Вам скажу, що спочатку і тепер, чесно кажучи, більшість
проектів, які реалізовувалися бізнес-переселенцями, вони були спрямовані на навчання, на
перенавчання, на консультації, на це саме, але на сьогоднішній день у людей є потреба в
реальному наданні допомоги і саме фінансуванні...»
«Можна швидше навіть не тренінги, тому що тренінги дають тільки якусь
мотивацію і банальні речі. Їх просто потрібно супроводжувати, тобто робити це
системно, тому що людина, яка відкриває свою справу залишається з нею «сам на сам».
Тобто, звичайно, потрібна постійна підтримка, особливо в перший рік багато труднощів
і питань, тому потрібен якийсь коучинг, в ході якого людина супроводжується,
мотивується. Від тренінгів ефект лише на 5%.»

	
  
Приклад ефективних заходів для ВПО:
«Наприклад, будівництво. Дуже багато переселенців займаються будівництвом і
тим, що з ним пов'язано. Тобто виробництво будівельних матеріалів, багато людей, які
займаються покрівлею, бетоном, подібною специфікою, різні наукові розробки. І провели
семінар. На семінар, крім спікерів запросили і представників переселенців – ми запросили
людей з подібних підприємств, які працюють у Вінниці. І вони там на місці, протягом
семінару перезнайомилися. Тобто, ми стали тим майданчиком, який надав можливість
переселенцям увійти в бізнес. Так само і легка промисловість, там швачки. Тобто, ми по
такому напрямку пішли і це мало великий ефект.»

Цікавий досвід:
«Крім цього в нашому бізнес-центрі надається друга функція – функція надання
єдиного робочого простору. Бенефіціар, який тільки починає вести бізнес або вже почав
його вести, для того щоб не орендувати свої якісь приміщення під офіс, може прийти і
скористатися єдиним робочим простором. Він може скористатися тією оргтехнікою,
яка є на базі в нашому бізнес центрі і повноцінно працювати, як у власному офісі. Такі
бізнес центри у нас знаходяться в 5 містах – Дніпропетровськ, Харків, Запоріжжя,
Маріуполь, Краматорськ.
Бізнес-інкубація полягатиме в тому, що ми будемо набирати групи підприємців,
проводити навчання протягом 2-х місяців, і за результатами навчання будуть проходити
захисти бізнес-проектів. 50% кращих проектів отримають грант на початок бізнесу.
Що стосується бізнес-грантів на розширення бізнесу і відновлення бізнесу...Тут у нас
вже існують ці гранти. Зараз, в цьому півріччі вони реалізуються в тих областях. Є сума
грантів від 5000 до 30000 гривень, вони видаються тільки на відновлення, тільки на
розширення бізнесу і, в основному, цільова аудиторія – переселенці.
В даний момент, зараз на цих 5 локаціях – Дніпропетровськ, Харків, Запоріжжя,
Маріуполь, Краматорськ, – повинно бути видано 120 грантів на відновлення і розширення
бізнесу. Сума гранту від 5000 до 30000 гривень. Отже, бізнес-грант з надання цільової
фінансової допомоги для переселенців і місцевого населення, яке постраждало від

конфлікту в такому вигляді, в якому ми реалізуємо його зараз – грант виділяється для
підтримки мікро-бізнесу: дрібної торгівлі, послуги невеликого масштабу або дрібного
виробництва, для забезпечення джерел доходу бенефіціарів і зниження залежності від
гуманітарної допомоги і державних соціальних програм. Грант на підтримку мікро-бізнесу
та ініціатив надаються тільки на відновлення діючого бізнесу. Тобто, ми стартапи не
фінансуємо. Сума гранту від 5000 до 30000 гривень, в залежності від індивідуальних
потреб. Джерело доходу, створене завдяки отриманню бізнес-гранту, забезпечить
бенефіціарів програми і їх сім'ї доходом для забезпечення гострих потреб. Надання бізнесгрантів націлене на зміцнення самостійності, зменшення потреб термінової грошової
натуральної допомоги і досягнення учасниками програми фінансової незалежності,
забезпечуючи для бенефіціарів гідне заняття і отримання суспільством необхідних товарів
і послуг. З огляду на психо-соціальну уразливість населення, яке постраждало від
конфлікту, співробітники звертають особливу увагу на ставлення і мотивацію
бенефіціара до його бізнесу і оцінюють тих, хто зможе створити, відновити і
розширити свій бізнес в кризовій, нинішній обстановці. Також підвищену увагу ми
приділяємо особливо вразливим кандидатам. У нас є критерій уразливості кандидата, в
тому числі одинокі жінки, багатодітні сім'ї, жінки за 40 років тощо. Для участі в програмі
запрошуються повнолітні особи з числа населення, яке постраждало в конфлікті, які
хочуть відновити свій втрачений бізнес або розширити свій існуючий бізнес».

Запорізька область
Загальний аналіз ситуації
Населення (млн), 1 жовтня 2016

1743990

Валовий регіональний продукт (млн грн),
2014

65968

ВРП у розрахунку на одну особу (грн),
2014

37251

Кількість суб’єктів господарювання, 2015

94408

Площа регіону, тис. км2

27,2

Донбас та Нижнє Придніпров’я:
Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Луганська

За даними Мінсоцполітики Запорізька область виявилась одним з
регіонів, який найсильніше відчув на собі хвилю внутрішньої міграції: загалом
область прихистила вже 67 291 особу, або 3,8% від загальноукраїнського
показника (див. Додаток 3; табл. 3.2). При цьому не більше 12% з них мають
офіційне місце роботи.
Область посідає п’яте місце в Україні після Донецької, Луганської,
Харківської областей та міста Києва за кількістю прихищених.
Варто зауважити, що місцеві мешканці в порівнянні з іншими українцями,
щоненайсильніше відчули наслідки масового переселення, адже Запорізька
область опинилась серед лідерів і за показником кількості ВПО на 10 000
корінного населення регіону (384 особи). Враховуючи той факт, що загалом
по Україні цей показник становить 409 осіб, можна з впевненістю вважати
Запорізьку область одним із лідерів прихисту ВПО. Цей регіон випереджають
очевидні лідери – Донецька та Луганська області, які є найбільш очевидним
вибором потенційних переселенців через географічну близькість та тісні
соціокультурні зв’язки (наприклад, значна частина переселенців переїхали до
своїх родичів чи знайомих).
Віковий розподіл переселенців в області, загалом, відповідає загальним
тенденціям по всій країні: найбільша частка переселенців припадає на
середній (35-44 років) вік, ще 24,3% ВПО у Запорізькій області у віці від 30 до
34. Це, безумовно, є позитивною тенденцією, адже свідчить про збільшення
чисельності саме найбільш економічно активної частки населення області.
Втім, прибуття молоді у віці від 15 до 29 років (загалом, близько 20%) є також
дуже втішним.
Інформацію щодо надання послуг державної служби зайнятості ВПО
(див. Додаток 4; табл. 4.3), питомої ваги жінок у загальній кількості
безробітних, у т.ч. серед ВПО (див. Додаток 1; табл. 1.4), розподілу ВПО за
віком станом на 1 липня 2016 (див. Додаток 2; табл. 2.2), розподілу ВПО за

освітою (див. Додаток 2; табл. 2.1) та за професійними групами (див. Додаток
1; табл. 1.2), можна знайти в Додатках.
Вивчення соціально-демографічних характеристик ВПО, які прибули до
Запорізької області, дає змогу окреслити «портрет» типового переселенця.
Отже, здебільшого це – представники економічно-активної частини населення
у віці від 30 до 45 років, які вимушено покинули домівки на піку своїх кар’єр.
Вже встигли здобути освіту та отримати великий досвіди роботи. Ці люди
мали усталений спосіб життя, сім’ї, дітей. І хоча така переміна у житті
призвела до раптового зниження якості їхнього життя, втім, їх досвід, рівень
освіти та кваліфікації дає змогу адаптуватись до нових вимог життя.
Крім того, проведене дослідження виявило важливу тенденцію: жінки
більш активно займаються питаннями працевлаштування та облаштування
нового способу життя, аніж чоловіки. Це може бути пов’язано як і з тим, що
чоловіки здебільшого самостійно шукають нову роботу (а тому не звертаються
до спеціалізованих установ), а також і тим, що їхні пошуки є більш
результативними. Тоді як жінки-переселенки вимушені вдаватись до більшої
кількості способів пошуку роботи, адже більше, ніж чоловіки, потребують
цього. Зокрема, серед загальної кількості безробітних в Запорізькій області
57% складають саме жінки.
Про це свідчать і учасники серії поглиблених інтерв’ю:
«До нас звертаються 75% жінок. Моя сім'я, в якій у чоловіка вже була робота тут,
а мені довелося залишити свою, – переїхала сюди».

Між тим, освітній рівень осіб, які переїхали до Запорізької області, є
високим, що відкриває для них значні перспективи як по працевлаштуванню,
так і по відкриттю власної справи. Проте, це не відміняє необхідності
перекваліфікації, з якою стикається значна частина ВПО. Так, деякі фахівці з
високим рівнем кваліфікації просто не знаходять для себе необхідної роботи:
«Є люди з високою кваліфікацією, але вакансій для них відповідних немає, наприклад,
інженери. Але для інших вакансій їх кваліфікація недостатня, де їх попередній досвід не
важливий».

Регіональні особливості (експертна думка):
Разом з тим, по прибуттю в Запорізьку область, ВПО зустрілись і з низкою
проблем. В питаннях працевлаштування переселенців з Донбасу неприємно
здивував порівняно нижчий рівень заробітних плат. Також відчутною є зміна
економічної орієнтації області: попит на фахівців вугільної промисловості
(традиційної для Донбасу), вочевидь, є нижчим, адже економіка тут
зорієнтована на машинобудування та металургію. Окрім того, у Запоріжжі
високий рівень попиту на робітничі спеціальності, а серед переселенців
більшість зорієнтовані на інтелектуальну працю.

«Невисокий рівень заробітних плат, в порівнянні з такими областями, як Донецька
і Луганська: у нас немає таких сфер, як шахти і енергетична промисловість, у нас не
так розвинута інфраструктура»
«Запоріжжя це більш робоче місто, тут багато заводів, і тут потрібні робочі
спеціальності. В нашій базі, як раз таки люди не робітничих спеціальностей, а люди
інтелектуальної праці, яким дуже важко тут знайти якесь собі застосування»

Зниження рівня заробітних плат відчули навіть ті окремі переселенці, які
змінили місце роботи в межах однієї організації (перейшли працювати в інше
відділення банку, наприклад). Додамо, що стаття витрат у більшості
переселенців значною мірою збільшилася, адже постала необхідність
оплачувати орендну плату за житло. Окрім того, значна частина переселенців
продовжують оплачувати комунальні послуги за квартири на старому місці
проживання (близько 90%).
«Наприклад, одна і та ж компанія, яка має підрозділи в Донецьку, Луганську і тут,
одні і ті ж роботи оплачує по різному. Ось, наприклад, в Ощадбанку, в Донецьку люди за
цю роботу отримували одну суму, а в Запоріжжі за цю ж роботу люди отримували в 2
рази менше»
«І не забувайте, що всі, хто знаходиться тут, практично 90% оплачують ще і
квартири там»

Що стосується питання підвищення кваліфікації чи перекваліфікації, то
зафіксовано більший запит на повну або часткову зміну професійної
орієнтації:
«...люди хочуть перекваліфікуватися або круто змінити своє життя і піти в іншу
сферу діяльності (повна перекваліфікація), або покращити якісь свої особисті якості
(знання мови або вміння працювати на комп'ютері, або маркетинг, реклама). Підвищити
кваліфікацію – в мене таких не було».

Ця проблема стосується не лише тих ВПО, які шукають найману роботу,
але й тих, хто готовий і хоче продовжити ведення бізнесу на новому місці.
Втім, очікування щодо попиту та платоспроможності населення часто не
виправдовуються:
«Що стосується Запорізького регіону, то тут трохи складніше через інерцію. Той
бізнес, що вівся в Донецьку, не актуальний в даному регіоні. Припустимо, якісь дорогі
послуги, салони краси, наприклад. У нас є кілька дівчат, які займалися салоном краси і мали
відносно великий дохід. У Запоріжжі вони не можуть знайти собі клієнтуру на ці послуги
і не можуть тут адаптуватися, тому що регіон і Запоріжжя, саме по собі, має менший
рівень доходу – люди не зацікавлені платити більше за те, що можуть отримати за меншу
суму».

Переселенці із числа найбільш мобільних та активних часто
переїжджають до інших міст, або, навіть, областей у пошуку більш
платоспроможних клієнтів або просто вищого рівня заробітних плат:
«У нас були хороші кандидати, які не захотіли йти на роботу в Запоріжжі і переїхали
до Дніпропетровська через те, що маленька зарплата»

«Багато сегментів такого бізнесу [орієнтованого на клієнта з високим рівнем
платоспроможності – прим.ред.] вони відмирають, тому люди переїжджають: хто в
Харків, хто до Києва, після того як у нас відучився на курсах, відкрили там свій кабінеткосметології і т.д.
«Перше, на що скаржаться люди в Запоріжжі, – маленька зарплата, яка не покриває
їх базові потреби, через що люди змушені шукати підробіток або йти на інше місце
роботи»

Існує й інша причина, що сповільнює економічну адаптацію ВПО в
Запорізькій області, зокрема в Запоріжжі, - це недостатньо розвинений сегмент
середнього та дрібного бізнесу, що склалось традиційно:
«Що стосується Запоріжжя, то це промисловий центр, багато людей працює на
підприємствах металургії, машинобудування чи якихось науково-дослідних закладах.
Підприємництво, мале і середнє, воно розвинуто, можливо не так як в Західних областях
України, де, все таки, більше уваги приділялось цьому напрямку, і я вважаю, що це дуже
правильно».

Окрім того, досі є відчутною тенденція певної настороженості та недовіри
до ВПО з боку роботодавців: деякі з них все ще висловлюють занепокоєння,
що нові співробітники з числа ВПО можуть раптово покинути роботу та
повернутись додому.
«Не можу сказати, що всі раді брати ВПО на роботу, тому що вони розуміють, що
це люди, які можуть завтра поїхати додому або просто переїхати з одного кінця міста в
інший , бо немає житла і тому змінити роботу».

Ті ВПО, які до переселення мали свій бізнес, складають особливу
категорію безробітних: з одного боку, в силу звички і своїх професійних
навичок, вони не хочуть працевлаштовуватись найманими працівниками; з
іншого – відкрити новий бізнес «з нуля» можливо в дуже невеликій кількості
випадків. Здебільшого, ВПО, налаштовані на самозайнятість, зорієнтовані на
пошук можливостей відкрити свою справу: цікавляться державними
програмами підтримки малого та середнього бізнесу, відшукують грантову
підтримку тощо.
«Не всі люди хочуть влаштовуватися на роботу, особливо серед тих, хто займався
своєю справою»
«Але випадків, коли колишній підприємець просив влаштувати його на роботу, дуже
мало. Вони приходять, щоб дізнатися, чи є у нас бізнес-гранти, щоб далі займатися
роботою «на себе».

Втім, варто розуміти, що таким людям дещо важче дається процес
адаптації, адже вони не так швидко встановлюють дружні та робочі стосунки
в новому оточенні:
«Легше адаптуватися до нового середовища, коли ти йдеш працювати в колектив і
там знайомишся з новими людьми і трохи відсторонюєшся від тієї ситуації, з якою ти
зіткнувся.»

На жаль, держава, а, точніше, державні центри зайнятості, не здатні
належним чином реагувати на запити ринку праці та ВПО, зокрема, за

свідченням учасників поглиблених інтерв’ю, підтримка підприємництва
державою є, здебільшого, формалізованою:
«Я знаю, як воно все відбувається: коли людям на зборах навіть говорять: «Ви
можете не приходити сюди, а просто скласти бізнес-план, отримати гроші – ніхто цього
не контролює». Тому люди, які не хочуть ходити в центр зайнятості цілий рік, можуть
написати якийсь бізнес-план, отримати допомогу, яку їм за законом належить, і все. Звіту
або розвитку бізнесу не має, тим більше там допомога «смішна», яка не сприяє особливому
розвитку бізнесу. Якщо є, що розвивати, то вкласти ці гроші можна, а почати заново –
нереально».
Всі державні програми, вони якісь не дієздатні та вузьконаправлені. Тобто якщо вони
ходять на якесь навчання, то це 5-10 чоловік. Для мене це ненормальна кількість. Якихось
державних програм з пільг, я від держави, як ВПО, ніякої допомоги не отримала: ні
інформаційної, ні матеріальної».

Щодо ефективності системи компенсацій, які надаються державою
роботодавцям переселенців, то її реалізація є дещо ускладненою. Експерти
засвідчили, що часом виникають випадки зловживань з боку підприємців, які
намагаються скористатися пільгами нечесно. З іншого боку, існує небажання
роботодавців займатись процедурою оформлення компенсацій. Тому ця
система, якщо і діє, то лише в окремих випадках, наприклад, на невеликих
підприємствах, де суми подібних компенсацій будуть відчутними. Окрім того,
побоювання роботодавців є очікуваними, адже доволі важко дати гарантію
працевлаштування людині на довго- чи, навіть, середньотривалу перспективу,
не розуміючи остаточно рівень її кваліфікації.
«Багато роботодавців не хочуть займатися оформленням цієї компенсації. Маленькі
організації, для яких це суттєво, беруть переселенців з умовою, що вони беруть їх на певний
термін, тобто роботодавець несе відповідальність за цю людину, не звільняє його, але
деякі роботодавці не готові робити все по-чесному».

Досвід експертів підтверджує, що подібні програми компенсацій для
роботодавців ВПО повинні бути цільовими та розрахованими на певну
категорію підприємств. Зокрема, у Запоріжжі більшість крупних роботодавців
не були зацікавлені в отриманні грантової підтримки на створення робочих
місць для ВПО, адже сума компенсацій для них була несуттєвою (19 тис. грн.).
Втім, ця програма виявилась більш дієвою та ефективною у невеликих містах
та на невеликих підприємствах.
«У нашому фонді була така програма, як грант на створення робочих місць: ми
пропонували підприємствам 19 тис. гривень на створення нових робочих місць. Людина,
яка [праце]влаштовувала переселенця могла на ці гроші купити обладнання, на організацію
робочого місця. За статистикою нашого району [інтерв'ю проводилося у м. Запоріжжя –
прим.ред.] Цією можливістю скористалися більше в Бердянську і т.д., тобто в маленьких
містах. У менших містах 19 тисяч грн. – це гроші, тому деякі роботодавці
працевлаштували навіть по 5 чоловік. А в Запоріжжі заводи, наприклад, взагалі ніяк не
зацікавилися – ні маленькі, ні великі. 19 тисяч для них не така вже й велика сума».

Безумовно, організація чи продовження власної справи на новому місці
вимагає і вирішення цілого ряду проблем. Основними перешкодами, які
стримують відкриття власної справи серед переселенців, є наступні:
•   Нестача грошей через відсутність можливості вивезти накопичення
з попереднього місця проживання, нестача оборотних коштів;
Знаю кількох людей, які із задоволенням відкрили б виробництво, з недешевим
устаткуванням, недешевою продукцією, але не вистачає оборотних коштів, які можна
було б вкласти. На сьогоднішній день автоматизований процес реєстрації, кількість звітів
які дає приватний підприємець воно мінімізовано.

•   Необхідність напрацювання нової клієнтської бази;
•   Порівняно низький рівень платоспроможності потенційних клієнтів;
•   Відсутність можливості перенести обладнання з виробництва чи
майстерень з Донбасу / відсутність фінансових можливостей придбати нове.
«багато хто не відновлює бізнес, тому що обладнання коштує досить дорого, а ті
гранти, які до сьогоднішнього моменту видавалися різними організаціями, вони, навіть
якщо їх все разом скласти, не завжди дають можливість закупити те обладнання, яке
необхідно для бізнесу»
	
  

«У мене в Донецьку залишилася виробнича база, верстати, машини, устаткування на
якому я працювала. Я не змогла це з собою привезти, я приїхала сюди з порожніми руками.
Починати свій бізнес добре коли у тебе є своя матеріальна база, фінансова підтримка,
тому що на пальцях робити бізнес дуже складно. ВПО не в зовсім однакових умовах з
місцевими жителями, які організували свій бізнес. Я, наприклад, організувала його в 2012
році, але в 2016 я стала знову на старт, мені потрібно когось тут на ринку посунути щоб
отримати своїх клієнтів. Стартувати з нуля дуже складно, тому звичайно потрібна
підтримка. І нехай грантові програми невеликі, але вони дають можливість отримати
обладнання невеликими партіями, 1-2 необхідних одиниці, але в різних місцях. Таким чином,
збирається якась виробнича база і вже можна починати працювати»

•   Ускладнений пошук партнерів по бізнесу через низький рівень
довіри місцевих потенційних партнерів до бізнесменів-переселенців (через
побоювання, що вони можуть змінити місце проживання)
•   Тяжкість пошуків придатних приміщень чи земель через
неузгодженість державної політики (вільні найбільш прийнятні приміщення
можуть простоювати, проте їх винайняти фактично неможливо через
бюрократичні процедури чи умисний супротив з боку зацікавлених осіб);
•   Відсутність налагодженого процесу моніторингу (опікунства) нових
бізнесів протягом певного періоду після початку роботи;
•   Упереджене ставлення посадовців до ВПО, що проявляється у
вживанні «дискримінуючих висловлювань», сприйнятті їх як осіб, що
випрошують допомогу чи жебракують, а не потенційних бізнес-партнерів.
«У нас є випадок, коли у людини була дуже хороша мийка і повний автосервіс, а він не
зміг вивезти нічого, крім маленького обладнання. Але, в підсумку, він закрився, тому що
рівень доходу не відповідає рівню витрат, щоб вийти «в плюс»».

•   Невідповідність маркетингових стратегій,
Донецьку, новому місцю розташування бізнесу

які

працювали

в

«Я знаю кілька дрібних підприємців, які намагалися відкритися, відкрилися, але бізнес
не йде, тому що не працюють ті маркетингові стратегії, які працювали в Донецьку,
клієнта таким чином знайти не можливо. У мене є такий клієнт, це ресторан, який
практично на межі закриття, тому що, те позиціонування, яке вони собі вибрали в
Запоріжжі, взагалі не відповідає місту. Люди туди просто не йдуть, вони себе не
ідентифікують з цим місцем».

•  

Невпевненість у своїх силах через нестачу знань та досвіду

«в будь-якому місті є люди, які хочуть відкрити свій бізнес, але їм не завжди
вистачає знань з маркетингу, з продажу для того щоб зробити свій бізнес успішним. Іноді
не вистачає ресурсів, підтримки від оточуючих, швидше за все їм кажуть «Куди ти лізеш?
Ось є робота за 3 копійки, от і сиди працюй. Зате не треба думати заробиш грошей чи
ні». Багато різних ситуацій, але людей, які хотіли б відкрити свій бізнес, стає все більше».

Стимулювання розвитку підприємництва:
•  

Мораторій на перевірки малого бізнесу:

Інша справа до кінця 2016 року діє мораторій на перевірки малого бізнесу. Що буде у
2017 році ніхто не знає і якщо підуть перевірки малого бізнесу, то це сильно вдарить по
бізнес активності Запоріжжя.

•   Відновлення втрачених документів: дослідження показало, що
втрата документів, на даний момент, не є суттєвою перешкодою для
відновлення чи початку нової власної справи:
«Я думаю, що нічого складного немає у відновленні документів, отримати довідку
про переселення, єдине, що втрачається – прописка і видають просто довідку, що він там
проживав, а зараз – в іншому місці»
«Таких людей на сьогоднішній день дуже мало, тому що бойові дії не в такій активній
фазі, як в минулі періоди. Що стосується втрачених документів, пов'язаних з
підприємницькою діяльністю, то на сьогоднішній день перевірок [...] до кінця 2014 року
точно є мораторій. Якщо у вас є індивідуальний податковий номер, то відновити все через
фіскальну службу не дуже складно»

•  

Пільгові державні програми для роботодавців ВПО

•  

Підтримка сторонніх донорів

Канали комунікації:
Експерти вважають за необхідності створення певної організації, яка б
об’єднувала переселенців і дозволяла спілкуватись, обмінюватись
інформацією, проводити спільні заходи тощо. Варто розуміти, що бажання
об’єднатись в нових стресових умовах є нормальним для будь-якої людини і,
у випадку з ВПО у різних областях, воно знайшло вже певну форму реалізації.
Зокрема, групи у соціальних мережах у різних областях:
Назва групи
Посилання
Facebook:
Переселенцы в Запорожье
https://www.facebook.com/groups/303245
333184793/?fref=ts

Переселенцы Донбасса

https://www.facebook.com/groups/594398
294010456/?fref=ts

VK:

Трудоустройство
переселенцев / Запорожье
Переселенцы из Луганска
Донецка в Запорожье!

для https://vk.com/idp_zp
	
  

и https://vk.com/pomosh_zaporoje

«Потрібно створювати якісь організації переселенців, щоб вони між собою
контактували, обмінювалися інформацією, збиралися, бо ВПО, які більш вразливі, – не
підприємці – вони збираються і знайомляться, а ті, хто намагаються самостійно знайти
допомогу – вони автономні і тягнуть свою ношу самі, хоча вони могли б знайти однодумців
зі схожим бізнесом, щоб об'єднатися і будувати бізнес разом. Такі люди не звикли просити
допомогу, тому одне із завдань шукати їх і знайомити, щоб вони залишилися в Запоріжжі
і нікуди не виїжджали.»

Зазначені групи в соціальних мережах можуть стати зручним способом
комунікації між потенційними фінансовими донорами та спільнотою
переселенців в певній області. Окрім того, експерти визначили такі найбільш
ефективні канали комунікації з ВПО:
•   Підприємницькі обєднання;
•   Центри надання адміністративних послуг;
•   Особисті зустрічі, телефонні розмови;
•   Публікації на профільних сайтах, у групах в соціальних мережах
«Мені здається, це, по-перше, підприємницькі об’єднання, які займаються
інформаційною підтримкою. Друге, це адміністративні центри і представники органів
влади, які відповідають за цей сектор».
«Перше – це напряму їздити туди, де вони проживають, і звичайно, зараз дуже
поширено медіа.»
«У нас з цим проблема, тому що ми благодійний фонд і люди приходять до нас за
фінансовою допомогою самі, тому нам потрібні нові канали комунікацій, потрібна
стратегія, потрібно збирати дані про організації, які заснували переселенці та в які вони
входять, вони могли б ділитися інформацією про переселенців, які до нас не зверталися і
ми могли б допомогти їм, якщо їм чогось не вистачає, якщо їм соромно просити або вони
соромляться.»
«Особисте спілкування, у нас сформувалися діаспори, культурні осередки, де ми
збираємося, спілкуємося, це соціальні мережі. Молодші в інтернеті, старші – особисте
спілкування»

Аналіз бізнес середовища
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Коротка характеристика економіки області (основні та перспективні
галузі економіки, інфраструктура), структура зайнятості.
Індекс промислової продукції за січень–вересень 2016р. порівняно з
відповідним періодом 2015р. становив 95,8%.
Індекс обсягу сільськогосподарської продукції за січень–жовтень 2016
року в порівнянні з відповідним періодом 2015 року склав 99,3%.
Капітальних інвестицій за рахунок усіх джерел фінансування за січень–
червень 2016 року освоєно 3713,7 млн.грн. Прийнято в експлуатацію у січні–
червні 2016 року 46,8 тис.м2 загальної площі житла
Індекс будівельної продукції у січні–вересні 2016 р. порівняно з
відповідним періодом 2015 р. становив 84,6%. У січні–вересні 2016 р.
підприємствами транспорту перевезено 13,2 млн.т вантажів, що на 1,0%
менше обсягу перевезень порівняно з січнем–вереснем 2015 р. Послугами
пасажирського транспорту у січні–вересні 2016р. скористалися 102,6 млн.
пасажирів, або 93,1% від обсягу січня–вересня 2015р. Індекс споживчих цін в
області в жовтні 2016 р. по відношенню до вересня 2016 р. склав 102,7%, по
відношенню до грудня 2015 р. – 110,5%. По Україні ці показники становили
102,8% та 109,4% відповідно. Кількість суб’єктів ЄДРПОУ на 1 жовтня 2016
року - 46516. Обсяг експорту зовнішньої торгівлі товарами за січень–вересень
2016 р.становив 1658,0 млн.дол. США, імпорту – 714,9 млн.дол.
Обсяг експорту зовнішньої торгівлі послугами за січень–вересень 2016р.
становив 116,0 млн.дол. США, імпорту – 38,2 млн.дол.
Станом на 01 жовтня 2016р. обсяг прямих іноземних інвестицій склав
864,2 млн.дол. США. Індекс реальної заробітної плати в вересні 2016р.
відносно серпня становив 97,8%.
Сума невиплаченої заробітної плати на 1 жовтня 2016р. становила 31,8
млн.грн. Рівень зареєстрованого безробіття, розрахований по відношенню до
населення працездатного віку, на 1 жовтня 2016 р. становив 1,7% (відповідно
до Закону України “Про заходи щодо законодавчого забезпечення
реформування пенсійної системи” до населення працездатного віку,
починаючи з 2012р., включено жінок віком 55 років, з 2013р. – жінок у віці 56

років, з 2014 р. – жінок у віці 57 років, з 2015 р. – жінок у віці 58 років, а з
2016р. – жінок у віці 59 років).
Оцінка потенціалу ринку праці та бізнес-середовища в області:
За даними порталу OLX.ua20 станом на 07.11.2016 структура вакансій в
області представлена наступним чином:
Галузь
Роздрібна торгівля / продажі / закупки
Транспорт / логістика
Будівництво
Бари / ресторани
Юриспруденція та бухгалтерія
Управління персоналом / HR
Охорона / безпека
Домашній персонал
Краса / фітнес / спорт
Туризм / відпочинок / розваги
Освіта
Культура / мистецтво
Медицина / фармація
ІТ / телеком / комп'ютери
Банки / фінанси / страхування
Нерухомість
Маркетинг / реклама / дизайн
Виробництво / енергетика
Сільське господарство / агробізнес / лісове
господарство
Cекретаріат / АХО
Початок кар'єри / Студенти
Сервіс і побут
Інші сфери занять
Робота за кордоном
Всього
З них у Запоріжжі

Вакансії
208
140
215
81
9
1
23
24
46
7
16
10
18
9
1
6
17
186

Пошук роботи
159
306
430
65
65
1
140
227
30
14
117
21
52
44
1
2
39
53
2

7
20
30
216
26
1318
1039

17
106
48
502
1
2442
1759

Масштаби агропромислового комплексу Запорізької області та
основні тенденції ринку.
Станом на 2015 рік вартість виробленої продукції сільського
господарства у Запорізькій області становила 10055,7 млн. грн., якщо
прослідкувати динаміку даного показника, то за останні 5 років він зріс,
становивши в 2010 р. - 7642,5 млн. грн. (див. Додаток 4, табл. 4.1). При цьому
посівна площа на 2015 рік складала 1624 тис. га.
Значну долю сільського господарства у Запорізькій області відведено
виробництву зернових культур, кількість вироблених тон якого за 2015 р.
становила 2728 тис. т., що майже на 1000 тис.т. більше показника 2010 р. 	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
20

	
  https://www.olx.ua/uk/rabota/zp/	
  

1905 тис.т. (див. Додаток 4, табл. 4.2). Запорізька область є лідером в Україні
по добуванню водних біоресурсів, станом на 2015 р. об’єм добутих водних
ресурсів становив – 22522 т., що майже вдвічі більше показника 2010 р. –
11926 т.
Однією з найбільш важливих залишається проблема безробіття в
Запорізькій області. Окрім того, в Запорізькій області зафіксовано найбільший
рівень прихованого безробіття, що негативно позначається на
працевлаштуванні та на рівні потенційних доходів. За словами експертів,
подібна негативна тенденція буде посилюватись через зростання рівня
мінімальної заробітної плати, що примусить частину малого бізнесу відійти «у
тінь».
«Робочих місць звичайно не вистачає у нас, як для свого населення, так і для
внутрішньо переміщених осіб, але ця ситуація характерна для всієї України, оскільки нове
виробництво рідко коли відкривається»
«Крім того, за ці роки, за два роки, ситуація погіршилась, на жаль. У нас найбільший
рівень прихованого безробіття, тобто застосування різних режимів неповної зайнятості,
тобто підприємства вони енергоємні, вони не можуть працювати за минулими правилами
і вони змушені на теперішній час навіть тих, хто працює там використовувати на 70 на
60%. В Запорізький області найбільший рівень неповної зайнятості. 13% людей
працюють в різних режимах неповної зайнятості.»
«Я не думаю, що в Запоріжжі кількість бізнесу буде збільшуватися, швидше
зменшиться, тому що я чула, мінімальну зарплату піднімуть до 3200 грн. Вона, як мінімум,
змусить дуже багато малих бізнесів піти в тінь.»

Починаючи з 2012 року, в області фіксується незначне зростання
кількості зареєстрованих підприємств малого та мікробізнесу. І хоча ця
тенденція не є вельми прогресуючою, втім, на тлі загальної економічної
рецесії в Україні подібні дані є свідченням в цілому сприятливого середовища
для розвитку бізнесу.
Окрім того, подібній тенденції активно сприяє, за словами учасників
поглиблених інтерв’ю, і те, що наразі функціонують різноманітні грантові
програми, спрямовані на стимулювання відкриття власного бізнесу
(ПРОООН, МОМ тощо). Експерти відзначали і важливу роль курсів та
супроводу бізнес-проектів.
«Бізнеси, які були відкриті завдяки грантовим програмам (біля 10), то вони зараз
прекрасно працюють, я не можу сказати на скільки вони прибуткові, але я знаю, що вони
точно працюють»
«Я можу сказати, що зацікавленість досить велика. У мене є така статистична
інформація, що МОМ – вони тільки в Запоріжжі дали гранти близько 300 особам, при
цьому ПРООН дали близько 20 грантів. У ПРООН сума звичайно була вище, у МОМа
набагато скромніша сума грантів, але тим не менш люди були вдячні, за те що їм надали
можливість за допомогою гранту отримати обладнання тощо. Дуже багато моїх
знайомих вишивальні, в'язальні машини таким чином купували, хтось відкрив кавярню,
невеликі кавомашини. Тобто обладнання все одно досить дороге. Потрапивши в таку
ситуацію, в кишені зайвих грошей немає».

Втім, відсутність налагодженої системи моніторингу або консультацій
молодих підприємців-переселенців є значною проблемою. Дослідження
показало, що відсутність досвіду ведення бізнесу є значною перешкодою не
лише на стартовому етапі, але й через деякий час після початку роботу. Багато
підприємців не витримують конкуренції, деякі – не можуть впоратися з
веденням фінансової документації, комусь не вистачає знань про ринок, на
якому вони працюють. Безумовно, такий процес є нормальним і далеко не всі
молоді бізнеси працюють більше року, але значну кількість прикрих обставин
можна подолати.
Оскільки молоді потенційні підприємці з числа ВПО все одно отримують
числені консультації щодо початку свого бізнесу, а також борються за
грантову фінансову підримку, раціональним є і впровадження ідеї «бізнесянголів», або бізнес-кураторів, які протягом певного часу надаватимуть
поточні консультації.
«Люди коли відкривають власну справу, забувають що вони відповідальні за те що
відбувається, думають, що ми й далі будем їх супроводжувати…деякі ВПО вимагають
постійного супроводу, хоча ми цього не надаємо».

Втім, низька купівельна спроможність населення є однією з основних
перешкод відкриттю та веденню власної справи в області:
«Купівельна спроможність населення на жаль сьогодні знаходиться в не найкращому
стані. Таким чином мої переселенці і мешканці області стикаються з цими проблемами і я
бачу що зареєстрованих сьогодні фізичних осіб підприємців 79 тисяч, а сплачують активи,
тобто дають там звіти до податкової десь 41 тисяча. Про що це каже? Що інші вони
неактивні. Чому вони неактивні? Бо вони не можуть функціонувати рентабельно . Якщо
вони не можуть, то, розумієте, ця проблема вона, я б не сказала, що вона притаманна
лише для переселенців. Це загальна проблема сьогодні економіки області.»

Найбільш популярні сфери відкриття бізнесу серед ВПО в
Запорізькій області:
•   Консалтингові послуги (юридичні, бухгалтерські тощо);
•   Хенд-мейд (шиття, іграшки, прикраси тощо);
•   Громадське харчування;
•   Роздрібна торгівля;
•   Сфера послуг (особливо популярна сфера седе жінок: перукар,
майстер з манікюру тощо).

Огляд існуючих ініціатив донорів
Найбільш ефективними ініціативами по підтримці економічної адаптації
переселенців у Запорізькій області є наступні:
Благодійний фонд «Карітас Запоріжжя»

Мета: сприяння працевлаштуванню внутрішньо переміщених осіб
шляхом реалізації програм їхнього професійного навчання та розвитку,
співпраці з роботодавцями.
Види допомоги:
•   Благодійна допомога;
•   Юридичне консультування;
•   Бухгалтерська допомога;
•   Допомога пенсіонерам, інвалідам, одиноким матерям;
•   Допомога по працевлаштуванню;
•   Гранти на перекваліфікацію, підвищення кваліфікації;
•   Гранти на відкриття власної справи тощо.
ПРООН
За 2015 і I квартал 2016 року Проектом ЄС / ПРООН для регіону було
виділено 6,7 млн. грн.
З них 2,6 мільйона гривень пішли на реалізацію основного компонента,
2,8 мільйона - на проекти для вимушених переселенців, 806 тис. гривень - на
програми енергоефективності.
Ще 500 тис. гривень були виділені на своєрідне ноу-хау проекту:
сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи (СОК). Цей компонент
допомагає знизити рівень безробіття на селі, збільшити кількість зайнятого
населення і згуртовувати громади між собою. Так, завдяки придбаній техніці
чотири пілотних об'єднаних кооперативи в Токмацькому та Пологівському
районах розвивають аграрний бізнес, молочне господарство і навіть
виготовлення паливних брикетів [13].
ПРИКЛАДИ УСПІШНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ БІЗНЕС-ІДЕЙ
Заходи громадського харчування:
Кафе «Чебурек»
«Це чоловік з дружиною, які отримали грант на відкриття бізнесу від ПРООН, вони
відкрили кафе, отримали ще один грант від МОМа, докупили обладнання і це кафе вже
протягом року існує і стало для ВПО місцем, де ми можемо зустрітися поспілкуватися
між собою»
І є приклади в іншій організації, яка допомогла людям відкрити кафе. Перший час їм
було важко, але зараз вони розширюються – відкриватимуть кафе зовсім іншої
тематики».

Кафе «Крымский укроп»
«Кафе відкрили, бо особливих пропозицій по роботі не було, а починати кар'єру з нуля
не хотілося. Так що вибір був: стояти когось просити або самим щось робити. І ми вибрали
друге. Ольга працювала начальником відділу в страховій компанії. А я був комерційним
директором будівельної фірми. Зараз ми готуємо в їдальні самі»[12].
«У нас є люди, які відкрили кафе і стикалися з тим, що відвідувачі побачивши, що
кафе відкрили ВПО били вікна і скло або негативно ставилися до відкриття ними кафе, але

це одиничний більше випадок, а не системний. В основному, ті, хто відкрилися, не
збираються закриватися, розвиваються».

Сільське господарство:
Міні-ферма з вирощування грибів
«Є жінка, яка займається вирощуванням грибів. Вона отримала грант на теплицю,
вона знайшла ринки збуту і продовжує цим займатися».

Сфера послуг:
Фотостудія, поліграфічні послуги
«Є люди, які отримали грант на відкриття фотостудії та фототехніки, вони
реально все це відкрили і все працює, вони вклали туди ще свої гроші на оренду приміщення,
докупили необхідне обладнання і продовжують працювати в цьому напрямку».

Перукарня
«Є ще у нас одна жінка. Яка на грантовій основі відкрила перукарню, теж уже рік
працює, зареєструвала бізнес, має найманих працівників».
«Багато є випадків, коли людина займається перукарським мистецтвом і отримує
грант, багато з них продовжують отримувати більш високу кваліфікацію, їздити на
міжнародні майстер-класи, що є поштовхом для них. У сфері краси багато таких
випадків».

  

Візитки проектів Запоріжжя
1.   Назва проекту:
переселенців)

«Власна

справа»

(бізнес-освіта

вимушених

Цілі і завдання
•   боротьба з безробіттям вимушених переселенців, працевлаштування
даної категорії людей шляхом започаткування власної справи.
•   безробітні, вимушені переселенці, які не змогли працевлаштуватися,
започаткують власну справу та утворять нові додаткові робочі місця.
Мета проекту - "навчити, працевлаштувати, фінансово підтримати",
працевлаштувати - 700 осіб у якості найманих працівників, зареєструвати
фізичних осіб - підприємців, які займуться власною справою та само зайнятих
- 520 осіб.
Заходи по реалізації: Різноманітні освітні заходи від досвідчених фахівців
(економісти, юристи, аудитори, громадські діячі, та інше): семінари, тренінги,
круглі столи, дискусії.
Результати та перспективи: безумовно, головним результатом проекту
«Власна справа» є допомога в занятті своєї корисної ніші для колишніх
безробітних/вимушених переселенців. Зайняти потрібну нішу, бути корисним
собі, родині, суспільству, якраз і допоможе бізнес-навчання. Проведення ряду
освітніх заходів для навчання азам підприємництва їх працевлаштування
наприкінці проекту допоможе зареєструватися суб'єктами малого

підприємництва, і, надалі, відстежувати, підтримувати їх у провадженні
підприємницької діяльності.
Для цієї мети з майбутніми підприємцями опрацьовані наступні варіанти
підбору видів діяльності після навчання:
1. Максимальне використання наявної спеціальності та досвіду
практичної роботи.
2. Використання можливого хобі для отримання доходу.
3. Поради та рекомендації друзів, знайомих.
4. Можливість отримання та якісне виконання маленького конкретного
замовлення від комерційного підприємства.
Короткострокові перспективи від реалізації проекту:
1. Зняття проблем, пов'язаних із соціально-психологічною напруженістю
у суспільному середовищі;
2. Допомога у створенні нових робочих місць, працевлаштування після
курсів для біженців, вимушених переселенців, які зареєстровані у центрах
зайнятості (обучити - 1220 осіб).
3. Просування ідей малого бізнесу, захист прав суб'єктів підприємницької
діяльності, консультування за принципом «юридичної швидкої допомоги».
Цільова аудиторія: широке коло громадян віком від 16 років, які є
вимушеними переселенцями та біженцями з Луганської, Донецької області та
АР Крим.
2.   Проект «Організація самозайнятості для внутрішньо переміщених
осіб»
Мета проекту - сприяння організації самозайнятості в Україні особами,
які були змушені переселитися у зв'язку з подіями в Криму та на Сході
України.
Завдання – надати учасникам тренінгу інформацію щодо ситуації на
ринку праці України, Запорізької області та м. Запоріжжя, допомогти
зорієнтуватися та обрати напрямок професійної перекваліфікації чи
підвищення кваліфікації, навчити складанню резюме та проходженню
співбесід з метою їх працевлаштування; надати базові навички щодо
розробки бізнес-ідей та складання бізнес-плану, проінформувати про форми
власності при реєстрації бізнесу, про адміністративну відповідальність
порушенні законодавства при веденні бізнесу з метою відкриття власної
справи.
Реалізація: за час реалізації проекту проведено 6 бізнес тренінгів з
організації самозайнятості та власної справи для 151 особи, які вимушено
переміщені із зони проведення АТО.
Географія охоплення:
•  м. Запоріжжя
•  м. Бердянськ

Більшість учасників, які виявили бажання прийняти участь в тренінгах
та організувати самозайнятость мають вищу освіту, є навіть дві особи які
мають наукову ступінь.
30% мають досвід підприємницької діяльності та самозайнятості за
місцем попереднього проживання.
Серед заявників більше жінок, які мають на утриманні двох або більше
дітей. Практично всі учасники (87 %) виявляють наміри залишитися в
Запорізькій області на постійне проживання.
Результати
Всього після тренінгів було подано 94 бізнес-плана, що становить 75%
від загальної кількості учасників.
Затверджено було 44 бізнес-плани (29 з м. Запоріжжя та 15 з м.
Бердянськ), ще 4 знаходяться в процесі розгляду.
Гранти отримали найменш ризиковані бізнес-проекти, які не можна
перевезти з однієї громади до іншої, автори яких мають досвід у тій сфері, у
якій планують свою діяльність.
Були підтримані бізнес-плани сфери послуг, роздрібної торгівлі,
фермерської діяльності, вирощування грибів та бджіловодство. Не отримали
гранти інтернет-магазини, інформаційні послуги (репетитори), роздрібна
торгівля секонд-хенд, фото- та відеозйомка, деякі фермерські проекти, які
були більш ризикованими, чи менш обґрунтованими.
Ще 24 особи подали заявки на професійні курси (14 із м. Запоріжжя і 8
з м. Бердянськ), з яких було підтримано 11 заявок.
Загальний рівень учасників тренінгу вище середнього, більшість
учасників тим чи іншим чином мали відношення до бізнесу, тому з легкістю
розуміли та приймали інформацію. З метою підвищення ефективності
проходження тренінгу можна рекомендувати проводити окремий тренінг
для бажаючих почати бізнес і окремий тренінг для тих, хто шукає роботу.
Якісний склад груп значно відрізняється в залежності від громади, у
м.Запоріжжі більшість учасників з вищою освітою або науковим ступенем,
мають досвід управлінської роботи на посадах директору чи менеджерів
вищої ланки, також більшість учасників займалося бізнесом.
У м.Бердянськ частина учасників має вищу освіту, але більшість має
максимум середньо-спеціальну освіту або тільки середню.
Такий розподіл якості позначився на кількості поданих БП та заявок на
курси, а також на кількості отриманих грантів.

Фото – від Наталії Утробіної; Запорізька область.

Фото – від Наталії Утробіної; Запорізька область.

Фото – від Тетяни Сидоренко; Запорізька область.

Фото – від Тетяни Сидоренко; Запорізька область.

Фото – від Ростислава Прижебольського; Запорізька область.

Фото – від Ростислава Прижебольського; Запорізька область.

3.   Програма малих грантів ПРООН: Підтримка підприємництва
серед ВПО та місцевого населення Донецької та Луганської
областей
Мета проекту - поліпшення життя внутрішньо переміщених осіб та
місцевого населення Донецької та Луганської областей шляхом підтримки
підприємницької діяльності та малого бізнесу.
Програма малих грантів для започаткування або відновлення
підприємницької діяльності оголошується в межах реалізації Проектів
«Швидке реагування на соціальні та економічні проблеми внутрішньо
переміщених осіб в Україні» та «Економічне і соціальне відновлення
Донбасу», що впроваджується ПРООН за фінансової підтримки Уряду Японії
і в партнерстві з Урядом України, регіональною та місцевою владою.
Загальний бюджет проектів – 11 млн 320 тис доларів США, з яких 1 млн 670
тис доларів США становлять гранти для розвитку підприємництва.
Програму малих грантів для започаткування або відновлення
підприємницької діяльності адмініструє благодійний фонд «Творчий центр
ТЦК» у партнерстві з благодійним фондом «Горєніє», Всеукраїнською
організація зі справ вимушених переселенців.
Грантова підтримка надається на започаткування та/чи відновлення,
розширення підприємницької діяльності та малого бізнесу. Подані на конкурс
бізнес-плани мають демонструвати високий потенціал та довгострокові
перспективи отримання прибутку та мати реалістичні ринкові показники,
передбачати створення умов для самозайнятості та/або створення додаткових
робочих місць, включаючи й для членів сімей.
Географія охоплення:
•   Дніпропетровська область
•   Запорізька область
•   Київська область
•   Одеська область
•   Полтавська область
•   Харківська область
•   Луганська область
•   Донецька область
Максимальний розмір гранту на реалізацію одного бізнес – проекту
становить до 225 000 грн. для осоіб, які в рамках запропонованого бізнесплану планують створити не менше 4-х робочих місць;
до 150 000 грн. для тих, хто створюватиме не менше 3-х робочих
місць;
до 100 000 грн. для підприємців, що запропонують бізнес-план, в
рамках якого створюватиметься 2 робочих місця;
до 75 000 грн. виділено для підприємців, що створюватимуть 1
робоче місце (під одним робочим місцем розуміється у даному випадку власне
сам підприємець).

На конкурс «Програма малих грантів ПРООН: підтримка підприємництва
серед ВПО та місцевого населення Донецької та Луганської областей» в
першому рауді з Запорізької області на конкурс надійшло та зареєстровано 32
заявки. До оцінювання допущено 25 заявок. За технічними критеріями
відхилено 7 заявок. За результатами розгляду Оціночним комітетом ухвалено
рішення про присудження 4 гранти на суму 280225 грн. У результаті реалізації
бізнес-планів очікується створення 12 робочих місць в регіоні.
На конкурс в другому раунді із Запорізької області надійшло та
зареєстровано 18 заявок. До оцінювання допущено 13 заявок. За технічними
критеріями відхилено 5 заявок. За результатами розгляду Оціночним
комітетом ухвалено рішення про присудження 3 грантів на суму 445 961 грн.
У результаті реалізації бізнес-планів очікується створення 21 робоче місце в
регіоні.
На третій раунд конкурсу надійшло та зареєстровано 67 заявок. До
оцінювання допущено 53 заявки. За результатами розгляду Оціночним
комітетом ухвалено рішення про присудження 5 грантів на суму 1 096 641,50
грн. У результаті реалізації бізнес-плану очікується створення 19 робочих
місць в регіоні.
Перелік бізнес-проектів, на які надано гранти: амбулаторний центр
наркологічної реабілітації "РІД-Рекавері" , салон краси, магазин професійної
косметики "Барракіто", ательє пошиття і ремонту одягу , автомийка "Carwashlong liife", модернізація виробничої лінії з переробки використаних ПЕТ
пляшок, демократичне кафе "Чебуречки прямо с печки", дизайн-студія Наталії
Гуляєвої, садиба зеленого туризму "Дивосвіт", дитяча наукова лабораторія,
швейна фабрика з пошиття дитячого одягу власною ТМ, точка прокату
будівельного інструменту та обладнання, ательє професійної комп`ютерної
вишивки «Fancywork».
4.   Швидке реагування на соціальні та
внутрішньо переміщених осіб в Україні

економічні

проблеми

Загальна мета проекту «Швидке реагування на соціальні та економічні
проблеми внутрішньо переміщених осіб в Україні» полягає у зміцненні
механізмів адаптації задля розширення джерел існування ВПО у нових місцях
їхнього проживання та, де доречно, у підтриманні реінтеграції у рідних місцях.
Конкретними цілями проекту є:
-   підвищення спроможності уряду на національному і субнаціональному
рівнях щодо ефективної координації, планування та управління реагування на
проблеми ВПО;
-   підвищення рівня життя ВПО шляхом надання доступу до
працевлаштування та підприємництва з відповідним навчанням та доступу до
соціальних послуг;
-   заохочення довготривалої інтеграції/реінтеграції та соціальної
згуртованості.

Проект направлений на співпрацю з Урядом України, обласними та
районними державними адміністраціями, громадськими організаціями.
Проект впроваджується у два етапи.
Перший етап (серпень 2014 – лютий 2015) – підготовчий. На даному етапі
діяльність проекту була зосереджена:
3)  на наданні гуманітарної допомоги людям, які постраждали внаслідок
конфлікту на Донбасі.
4)  на підтримці громадських організацій, які допомагають ВПО. Зокрема,
було проведено грантовий конкурс «Сприяння процесам відновлення
життєдіяльності ВПО» на загальну суму більше ніж 1 млн.грн.
Другий етап (березень 2015 – лютий 2016) включає в себе наступні
напрямки роботи:
1. Підтримка програм зайнятості для ВПО:
-   організація громадських та тимчасових робіт;
-   створення робочих місць;
-   підтримка нестандартних форм зайнятості.
2. Розвиток самозайнятості та малого підприємництва серед ВПО:
-   проведення конкурсів start-up грантів;
-   проведення бізнес-форумів;
-   організація тренінгів із розвитку підприємництва.
3.
Надання психологічної та юридичної допомоги ВПО та
представникам прий
-   відкриття безкоштовних консультацій;
-   проведення тренінгів та семінарів.
4. Зміцнення місцевого діалогу між приймаючими громадами та ВПО:
проведення тренінгів та семінарів;
організація соціально-культурних заходів.
5. Надання допомоги урядовим структурам:
- консультування при підготовці необхідних нормативних актів,
покликаних забезпечити доступу ВПО до соціальних та економічних послуг;
- проведення оцінки існуючої практики координації на національному
рівні та вироблення рекомендацій для уряду.
Проект реалізується за фінансової підтримки:
1) Уряду Японії (сума фінансової допомоги - $ 6 млн 320 тис.)
2) Програми розвитку ООН (сума фінансової допомоги - $ 2200 000)
3)
Релігійна організація «Релігійне Управління Церкви Ісуса Христа
Святих Останніх Днів в Україні» (сума фінансової допомоги - $ 1млн 500 тис.)
Географія охоплення: Харківська, Дніпропетровська, Київська,
Запорізька, Одеська, Полтавська, а також ті частини Донецької та Луганської
областей, в яких немає збройного конфлікту.
Результати:
В межах першого етапу (вересень 2014 – лютий 2015):

3)  
Надано гуманітарну допомогу 80 тисячам ВПО (роздано 60 тис.
продуктових наборів, 16 тис. комплектів одягу, 15 925 комплектів постільної
білизни).
4)  
Опубліковано збірку «Практики громадських ініціатив. Допомога
та підтримка внутрішньо переміщених осіб (ВПО)». Більш детально
ознайомитись зі збірником можна за посиланням.
В межах другого етапу (березень 2015 – лютий 2016): відбулась офіційна
церемонія підписання Проектних документів між ПРООН та Міністерством
соціальної політики України.
5.   Проект міжнародної технічної допомоги «Партнерство для розвитку
міст» (Проект ПРОМІС)
Мета - зміцнення муніципального сектору в Україні, впровадження
ефективного демократичного управління та прискорення економічного
розвитку шляхом підвищення спроможності українських міст у сфері
демократизації врядування та місцевого економічного розвитку; створення
сприятливого середовища для розвитку малого та середнього бізнесу;
підтримка розвитку бізнес-інфраструктури та проектного фінансування;
розвиток трисекторного партнерства для підтримки розвитку бізнесу.
Проект ПРОМІС впроваджує з квітня 2015 року до грудня 2020
року Федерація канадських муніципалітетів (ФКМ) за фінансової
підтримки Міністерства міжнародних справ Канади.
Географія охоплення: Запоріжжя, Вінниця, Івано-Франківськ, Полтава.

Фото – від Катерини Кисько; Запорізька область .

Фото – від Катерини Кисько; Запорізька область .

Рекомендації по створенню бізнесу в регіоні та роботі з ВПО.
Регіональні особливості:
«В Бердянську – сфера послуг розвинута, в тому числі туристичні послуги, велика
кількість людей в цьому сезоні туди приїжджали, тому тут можна розвиватись і є
велика перспектива для тих, хто може працювати в цій галузі.
В Мелітополі - сфера машинобудування, там дуже активний малий та середній
бізнес, їхня адміністрація співпрацює з проектами, розробка стратегій міста,
ребрендінгу.
Енергодар – головне підприємство це Атомна станція, навколо неї все
«обертається»».

Разом з тим, дослідження показало, що значна частка підприємців, які
ведуть власну справу, все ж знаходяться «у тіні». Мова йде про побоювання
серед підприємців офіційно відкривати ФОП або інші форми реєстрації
бізнесу. Окрім того, на думку учасників, саме в сферах малого та мікробізнесу
більш розповсюджена практика «тіньових» схем щодо ухилення від податків.
«Я особисто вважаю що крупним фірмам, середнім фірмам все ж таки важче
працювати за тіньовими схемами…, а малий бізнес - вони працюють за тіньовими
схемами, вони знаходяться у тіньових стосунках».
	
  
«Люди готові, але у нас не хочуть відкривати офіційно «ФОП», багато хто хоче
займатися самозайнятістю, щоб підстрахувати себе на випадок, якщо справа не піде і
«згорнутися», зайнятися чимось іншим. У багатьох є потреба і бажання зайнятися
роботою на себе, фрілансом чи роботою на дому, «хенд-мейдом», тощо, але люди бояться
відкривати підприємство офіційно».

«За певними дослідженнями економічної активності в області десь 740 тисяч осіб,
які, за методологією МОП, сказали що, вони мають трудові доходи. Якщо подивитися дані
податкової щодо числа осіб, які сплачують податки і єдиний соціальний внесок, це десь 460
тисяч осіб, оце ті люди які не хочуть… це так називається неформальна зайнятість,
тіньова зайнятість, як хочете називайте, там існують певні відмінності, але це ті люди,
які не обліковуються»
«…згадала, чого не вистачає у нас в Запоріжжі це «єдине вікно», як наприклад в
Маріуполі. Це коли ти можеш вирішити питання на одному місці, а не їздити по різних
пунктах міста. Так можна спростити бюрократичні процедури.»

Перспективні галузі для ВПО за критеріями: простота входження та
потреби регіону:
Запорізька область характеризується сприятливими природнокліматичними умовами, наявністю значної сировинної бази та забезпеченість
водними ресурсами, значним транзитним потенціалом та розвинутою
транспортною інфраструктурою21. Також слід зазначити наявність
індустріальних потужностей та умов для ведення сільського господарства.
Перспективними галузями для працевлаштування та бізнесу є сфера
послуг, туризм, агропромисловість (у перспективі) та переробна
промисловість.
Високий рівень урбанізації свідчить про можливість створення бізнесу та
працевлаштування не тільки в обласному центрі.
Рекомендації щодо пріоритетних сфер відкриття
мікробізнесу (за результатами поглиблених інтерв’ю):

малого

та

•  Сільське господарство, переробка
Перевага: високий попит, вільна ніша, сприятливі кліматичні умови,
географічне положення
Недолік: висока вартість професійної техніки, значний стартовий капітал
«Дуже перспективне сільське господарство, але там на стільки дорога техніка, для
того щоб розвивати це, і не завжди виходить придбання тварин, посівного матеріалу, хоча
в сільській місцевості це дуже актуально. Цих людей дуже мало. У нас буквально 1-2
грантера. (Перепелина ферма, риба і гриби). В принципі ідеї хороші для сільської місцевості
і для району це актуально, але таких людей у нас мало.»
«Я би вам сказала про аграрну сферу. В Запоріжжі поки що її не розвивають, але в
нас вже є люди, які хотіли б навчитися правильному веденню сільського господарства,
вирощуванню певних рослин.»

•  Сфера послуг
Перевага: високий попит, невеликий стартовий капітал
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Недолік: висока конкуренція, низька платоспроможність «середнього»
клієнта
o  
Громадське харчування (Маріуполь, Бердянськ, Мелітополь)
Перевага: існує запит на заклади громадського харчування з належною
якістю обслуговування
Недолік: низька купівельна спроможність населення.
«на теперішній час купівельна спроможність нашого населення дуже низька і це
фіксується. Тепер започатковувати, наприклад, в торгівлі щось – це є дуже складно…
громадське харчування воно теж сьогодні не в найкращому стані знаходиться»
«У нас в Запоріжжі погано зі сферою обслуговування саме ресторанного бізнесу,
немає якісної кухні і якісного обслуговування. В нас, ніби як, розвивається IT, але я цього
особливо не бачу, може потрібно знайти айтішників і робити якісні програми, нехай це
буде програма для меншої кількості людей, але більш якісна, не такі як онлайн програми
для людей, які погано знають комп'ютер»

o  
Туризм (Бердянський район), готельний бізнес
Перевага: географічна сприятливість, високий попит
Недолік: висока конкуренція.
«Мені здається, що для нашої області перспективна сфера туризму. Вони зараз
повинні використати ситуацію і розвинути, все зробити, щоб до них люди їхали і
отримували належний сервіс і розвивалось підприємництво. І також сфера послуг. Для
того, щоб займатися виробництвом потрібно мати фахові навички».

	
  

o  

«Хенд-мейд»

•  Дрібне виробництво
Перевага: вільна ніша, можливість створювати додаткові робочі місця,
можливість вступати в кооперацію, супроводжувати існуючі виробництва
Недолік: значний стартовий капітал.
«Було б непогано відкрити дрібне виробництво і створювати робочі місця, але це
потрібно обговорювати з людьми, які вже тут «осіли». Одній людині це не під силу, але
якщо набрати однодумців, то у нас є така ініціативна група, яка хотіла б цим зайнятися,
але знову таки потрібно якесь фінансування».

•  Інформаційні технології
Перевага: вільна ніша, висока доходність
Недолік:
необхідність
вузькоспеціалізованих
кваліфікованих фахівців.
Рекомендації експертів щодо
активності у Запорізькій області:

стимулювання

знань,

нестача

підприємницької

•  Податкові сприяння
«Може щось з податками зробити, може якась компенсація або податкові канікули,
може підтримка від місцевого бізнесу. Якщо говорити про державні програми, то може
зробити спільні проекти, щоб була коаліція бізнесменів, які допомагали б стати на ноги

хорошому проекту – щоб стабільні запорізькі бізнесмени несли відповідальність за
переселенців».
•  Бізнес-кураторство
Значна кількість молодих бізнесів не проіснували більше року через нестачу досвіду
їх власників щодо ведення власної справи, пошуку клієнтів, ринків збуту, ведення
бухгалтерської звітності тощо.
•  Інституціоналізація наявних наразі стихійних угрупувань переселенців – створення
організації, яка б сприяла обміну інформацією, взаємодопомозі серед ВПО. Така організація
могла б стати ефективним каналом взаємозв’язку між переселенцями та фінансовими
донорами.

Харківська область
Загальний аналіз ситуації
Населення (млн), 1 жовтня 2016

2706316

Валовий регіональний продукт (млн грн), 2014

96596

ВРП у розрахунку на одну особу (грн), 2014

35328

Кількість суб’єктів господарювання, 2015
Площа регіону, тис. км2

171359
31,4

Слобідська Україна
Полтавська, Сумська, Харківська

Харківський регіон одним з перших почав приймати людей, які були
вимушені покинути свої оселі та шукати іншого притулку, та став транзитним
пунктом для подальшого переміщення громадян до інших областей України.
Підрахунок реальних даних за кількістю ВПО, що прибули до
Харківської області, вочевидь, доволі утруднений. Про це свідчить і риторика
державних службовців, які озвучують ту або іншу статистику. Так, за даними
регіонального координаційного штабу з питань ВПО у Харківській області, на
9 лютого 2016 р. офіційно зареєстровано 212,6 тис. переселенців (понад 152
тис. сімей). Це 17,2% усіх переселенців з Криму і Донбасу.
Керівництво регіону неодноразово заявляло, що «разом з
незареєстрованими, у області налічується понад 300 тис. ВПО». В інтерв'ю
«Інтерфаксу» (14.12.2015 р.) голова Харківської ОДА Ігор Райнін оцінив
загальну кількість ВПО з Донецької та Луганської областей у 380 тис. осіб. На
зустрічі з представниками GIZ директор департаменту соцзахисту ХОДА
Юрій Шпарага, з посиланням на «міжнародні організації», вказав цифру у 350
тис. осіб»22.
Тим не менше, очевидно, що Харківська область виявилась одним з
регіонів, який дуже сильно відчув на собі хвилю внутрішньої міграції. При
цьому близько 7 тис. з них вже зверталися до Державної служби зайнятості за
отриманням певних послуг, а 5 375 осіб мають статус безробітного.
За період з 01 березня 2014 року по 30 вересня 2016 року до
регіональної служби зайнятості за допомогою у працевлаштуванні звернулося
6,8 тис. переселенців. Серед усіх регіонів України Харківська обласна служба
зайнятості забезпечила значні обсяги працевлаштування ВПО. Роботу
отримали 2,7 тис. осіб даної категорії.
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   Внутрішньо переміщені особи у Харківській області: факти та рекомендації: Аналітика
групи "Інформаційний спротив" (ІС) за участю Yasno Research & Consulting Group [Електронний
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Соціально-демографічний портрет переселенців у Харківській області
у найбільш загальних рисах відображає типову картину, яка спостерігається і
в інших областях.
Так, серед новоприбулих 25,4% складають особи у віці від 35 до 44
років, найменш представлена демографічна категорія – молодь (7,2%) та особи
старшого віку (8,1%).
З точки зору розподілу за професійними групами найбільш
представленою є група керівників, фахівців та службовців, яких серед
новоприбулих до Харківської області налічується 61,6%. До речі, це один із
найвищих показників серед досліджуваних областей. Ці дані співвідносяться і
з інформацією про рівень освіти переміщених осіб: найбільша частка серед
них (72%) отримали вищу освіту, 17% - професійно-технічну освіту, ще 11% середню.
Станом на 01.10.2016 року безробітні зі Сходу країни, що мешкають у
Харківській області, складають:
-  
за статтю: переважно 70% - жінки, 30 % - чоловіки,
-  
за віком: до 35 років – 50%,
-  
за освітою: 70% - мають базову або повну вищу освіту, 18% мають професійно-технічну освіту, решта має загальну середню освіту,
-  
за професійними групами: 61% складають службовці, 35% робітники, решта – особи, які мають найпростіші професії.
Протягом 9 міс. 2016 року із загальної кількості працевлаштованих
ВПО, більш успішно працевлаштовуються службовці (51,5%), відсоток
працевлаштування робітників – 35,1%.
Найбільша кількість працевлаштованих припадає на сільське
господарство, переробну промисловість та торгівлю. Із загальної кількості
працевлаштованих ВПО: жінки – 61 %, чоловіки – 39 %.
Серед ВПО, які отримали допомогу по безробіттю одноразово для
організації підприємницької діяльності у 2016 році, 45 % - жінки, чоловіки –
55 %.
Дослідження показало, що найбільш вразливими категоріями ВПО з
точки зору працевлаштування є люди передпенсійного віку та молодь до 35
років:
«Людям дуже складно адаптуватися в новій ситуації, особливо людям
передпенсійного віку і людям до 35 років: мами, які вийшли з декрету, або в декрет».

Інформацію щодо надання послуг державної служби зайнятості ВПО
(див. Додаток 6; табл 4.1, табл. 4.2; табл. 4.3), питомої ваги жінок у загальній
кількості безробітних, у т.ч. серед ВПО (див. Додаток 1; табл 1.4), розподілу
ВПО за віком станом на 1 липня 2016 (див. Додаток 2; табл 2.2), розподілу
ВПО за освітою(див. Додаток 2; табл 2.1) та за професійними групами (див.
Додаток; табл 1.2), можна знайти в Додатках.
Як і в інших досліджуваних областях, жінки відчутно більш представлені
у наведених статистиках та демонструють активнішу позицію в процесі
прилаштування до нових реалій та пошуку роботи:

«Жінок близько 60% від тієї кількості, що прийшли і що отримали підтримку. У нас
вийшов трошки перегин в жіночу сторону, а не в чоловічу. За віком середній вік – це десь
від 25 років і мінімальний, хоча обмежень не було, з 18 років можна було брати участь в
цьому. Але молоді було не дуже багато. Основна маса – це були люди від 30 до 45 років. Але
віковий ценз був: чоловіки до 57, жінки до 53 років.»
«...чоловіків і жінок була рівна кількість, а за віком там було обмеження до 58 років
і для чоловіків і жінок, так що старше точно нікого не було, але я знаю, що 53-річна жінка
точно була...»

Регіональні особливості (експертна думка):
•   Розчарування
Харківщини:

у

рівні

заробітної

плати,

притаманному

для

«У нас маленькі зарплати в порівнянні з Донбасом, це перший час шокувало, тут
низькі ціни на товари, але і зарплати низькі, в той же час висока ціна на оренду і на
придбання житла. Також дуже багато людей, які працюють, не оформлено, працюють
без договорів».
«Рівень зарплат в Донецькій області (я сама з Донецької області) значно вище, ніж в
Харківській. Люди приїжджають сюди, у них завищені очікування.»
«Економічна ситуація в країні не дає можливість самостійно знайти роботу
традиційну, це, з одного боку, тому що відбувся певний занепад економіки. По-друге, люди,
які переселилися (якщо ми беремо саме переселенців) то вони, найчастіше, мають
кваліфікацію чи професію, яка не затребувана в Харківській області...»

•   Найбільш характерні проблеми, які постають перед переселенцями в
даній області: проблема забезпечення житлом, доступ до медичного
обслуговування, а також нестача робочих місць.
«Основною проблемою відновлення ВПО постійних джерел засобів до існування є
проблема відсутності житла. Вважаємо, що ВПО потрібно мотивувати до створення
власного бізнесу у сільській місцевості, де простіше орендувати житло з подальшим його
придбанням.»

«Перша основна проблема – це відсутність зв'язків, люди не знають куди піти, як
піти. Люди абсолютно відірвані.»
«Велика кількість проблем у тих, що хочуть перенести своє підприємство або
організацію з непідконтрольних Україні територій. Ці організації, на жаль, не можуть
зараз ні документи привезти звідти, перенести і почати працювати, ні обладнання, що
належить їм або їх компаніям».
«...проблема адаптації існує, тому що людям дуже складно адаптуватися в новій
ситуації, особливо людям передпенсійного віку і людям до 35 років: мами, які вийшли з
декрету, або в декреті і тд.»

•   Відчутною є зміна економічної орієнтації області, оскільки на
Харківщині спостерігається доволі високий рівень урбанізації, розвинена
ділова сфера, м. Харків має неофіційний статус «студентської столиці»
України, що певним чином позначається і на характері ринку праці в регіоні.
«Низька затребуваність професій в нашому регіоні, наприклад, у нас немає жодної
шахти. Тобто, в основному – це проблема [зміни – прим.ред.] кваліфікації.»

Стимулювання розвитку підприємництва:
•   Затверджено Програму сприяння розвитку малого та середнього
підприємництва Харківської області на 2016-2020 роки, яка була розроблена
спільно з профільними бізнес-асоціаціями Харківщини, а також фахівцями
ХНУ ім. В. Н. Каразіна.
«Програма передбачає комплекс заходів щодо організаційної, фінансово-кредитної
підтримки бізнесу, методичного та інформаційного забезпечення, розвитку інноваційної
діяльності, скорочення адміністративних бар’єрів тощо. Наприклад, до фінансовокредитної підтримки підприємців, згідно із програмою, планується залучати банківські та
небанківські фінансові установи на умовах спрощення системи кредитування та
мікрокредитування.»

•   На веб-сайті Харківського регіонального фонду підтримки
підприємництва створено єдиний інформаційний ресурс «GrantsLife», який
присвячений наявним програмам кредитування.
•   До уваги ВПО пропонуються численні гранти на відкриття та
розвиток власної справи, які пропонуються різноманітними благодійними
фондами: «Карітас», Відродження, ГІЦ, Департаментом з підвищення
конкурентоспроможності регіону, Харківським регіональним фондом
підтримки підприємництва.
«Навчань відбувається багато, конкурсів на роздачу грантів на відкриття власних
справ – їх багато, тільки й чути, що пройшло навчання. Але не велика кількість починають
свою справу. Тут стикаються вони з різними проблемами, адже, це ж, крім тих моментів
реєстрації, ще й оренда приміщення – це все кошти. До нас звертаються люди, що хочуть
починати навчання дітей: курси англійської, чи ще щось… Так, вони хочу працювати, вони
відкрили «приватного підприємця» і бажають здійснювати цю діяльність, але приміщення
– це треба платити орендну плату. Тож, не надовго вистачає їм тих коштів, ми не завжди
окуповуємо ці послуги, які планує надавати особа.»

Аналіз бізнес середовища
Динаміка рівня підприємницької активності
(кількість підприємств за їх розмірами) у
Харківській області
24960

24938

23693

23827

19958

20701
2012
2015

Усього

малі підприємства

з них мікропідприємства

Особливості ринку праці Харківської області
Особливості ринку праці Харківщини визначаються специфікою
діяльності підприємств регіону. Найбільш розвинені галузі: промисловість,
машинобудування та торгівля, тому і попит на робочу силу має відповідну
структуру.
При пошуку роботи та працевлаштуванні ВПО стикаються з певними
особливостями регіонального ринку праці, складностями та перепонами,
зокрема:
- невідповідність рівня пропонованої заробітної плати побажанням
ВПО. За інформацією про потребу в працівниках, наданою роботодавцями до
Харківської служби зайнятості, середній розмір запропонованої заробітної
плати за 9 місяців 2016 року склав 2105 грн.;
- невідповідність професійно-кваліфікаційного рівня ВПО потребам
роботодавців. Найбільш уразливими до безробіття стали працівники вугільної
промисловості та металургії, працевлаштування яких обмежене відсутністю
відповідного попиту на їхній фах в нашому регіоні. Для таких переселенців
актуальним є питання професійного перенавчання на більш популярні та
поширені професії;
- недостатня кількість наявних робочих місць для службовців: у
загальній кількості вільних робочих місць (посад) питома вага вакансій для
службовців складає 30%, а у Харківській області переважною часткою є
переселенці з вищою та базовою вищою освітою - 70% від загальної
чисельності ВПО, які зареєструвалися в службі зайнятості;
- відсутність актуальних вакансій з наданням житла.

За даними порталу OLX.ua 23 станом на 07.11.2016 структура вакансій в
області представлена наступним чином:
Галузь
Роздрібна торгівля /
продажі / закупки
Транспорт / логістика
Будівництво
Бари / ресторани
Юриспруденція та
бухгалтерія
Управління персоналом /
HR
Охорона / безпека
Домашній персонал
Краса / фітнес / спорт
Туризм / відпочинок /
розваги
Освіта
Культура / мистецтво
Медицина / фармація
ІТ / телеком / комп'ютери
Банки / фінанси /
страхування
Нерухомість
Маркетинг / реклама /
дизайн
Виробництво / енергетика
Сільське господарство /
агробізнес / лісове
господарство
Cекретаріат / АХО
Початок кар'єри / Студенти
Сервіс і побут
Інші сфери занять
Робота за кордоном
Всього
З них у Харкові

Вакансії
328

Пошук роботи
150

230
344
205
6

378
649
149
89

1

3

50
38
112
5

80
457
119
13

32
15
32
18

191
65
63
56
5

148
26

1
54

347

102
3

20
62
107
413
17
2557
2293

20
136
92
636
5
3516
2752

Сильними сторонами Харківської області є рівень якості життя серед
регіонів України, міграційна привабливість для людей працездатного віку,
молоді, найнижчий рівень демографічного навантаження серед областей,
стрімкий розвиток сервісного сектору економіки, сприятливі природні умови
для розвитку сільського господарства, запаси газу та вугілля, розвинена
переробна промисловість – машинобудування, фармація; підприємства
енергомашинобудування – світові гравці ринку; позиції основного
національного розробника, виробника та експортера бронетехніки, високий
рівень урбанізації при високому рівні компактності території та розвинена
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транспортна інфраструктура. Стратегія Харківської області направлена на
зростання ВПР та збалансований розвиток територій. Таким чином сфери
працевлаштування в Харкові відрізняються різноманітністю, від
машинобудування до ІТ. Наявнісь добувних підприємств є перевагою для
можливого працевлаштування шахтарів, інженерів тощо.
	
  

Масштаби агропромислового комплексу Вінницької області та
основні тенденції ринку.
Станом на 2015 рік вартість виробленої продукції сільського
господарства у Харківській області становила 14679,5 млн. грн., якщо
прослідкувати динаміку даного показника, то за останні 5 років він зріс,
становивши в 2010 р. - 8946,1 млн. грн. При цьому посівна площа на 2015 рік
становила – 1750 тис. га.
Значну долю сільського господарства у Харківській області відведенно
виробництву зернових культур, загалом вона стоїть на 2 місці після
Полтавської по обсягах виробництва зернових культур, і обсяг в тоннах якого
за 2015 р. становить 4210 тис. т., що більше, ніж у 2 рази перевищує показник
2010 р. - 1266 тис.т. Обсяг виробництва цукрових буряків в області становить
– 539 тис.т. Хороші позиції область тримає також по виробництву картоплі 1029 тис.т, станом на 2015 р. Крім того, Харківська область показує хороші
показники за обсягами виробництва соняшнику – 1172 тис.т., що на 60 %
більше показника 2010 р. – 703 тис.т.
	
  

Сприяння підприємницькому розвитку:
Найбільш популярні напрями реалізації бізнес-проектів:
•  Сфера послуг (ІТ аутсорсинг);
•  Освітні послуги;
•  Побутові послуги (перукарні, манікюр тощо);
•  Роздрібна торгівля;
•  Консалтингові послуги;
•  Діяльність у сфері права;
•  Дрінбне виробництво (пекарні тощо);
•  Послуги з ремонту побутових виробів та предметів особистого вжитку;
•  Організація відпочинку та розваг
Традиційно затребуваними є також виробництво та перероблення
продукції, обслуговування та ремонт автотранспортних засобів та спеціальних
машин, тощо.
Слід зазначити, що найбільшого розвитку мале підприємництво набуває
навколо обласного центру (м. Харків) та у містах обласного значення.
Відповідно, і конкуренція серед підприємців, які здійснюють діяльність у цих
містах, є більш жорсткою. Менш розвинута сфера надання послуг у районах
області віддалених від обласного центру.

«Є такі, хто почали робити сири. Спочатку це було як хобі. А зараз це виробництво,
і немаленьке. Хтось почав вишивати стрічками, добре просувати [свій продукт в мережі],
хтось почав пекти імбирні пряники. Наскільки я знаю, у них це на досить високому рівні, у
них є групи, сторінки в соціальних мережах, замовлення, у них там і пиво є. Це по Донецькій
і Харківській області... Тобто, напрямки найрізноманітніші, люди займаються тим, що їм
подобається, отримують від цього задоволення, ще й гроші».
	
  
«За чисельністю, якщо взяти, то переважають майстри манікюру, перукарі, –тобто
сфера краси, – візажисти, масажисти.»
«...це те, чим можуть займатися жінки вдома. Це хендмейнд, це швейне
виробництво різне і вишивання професійними машинками, галузь краси і здоров'я, це, знову
ж таки, перукарі, візажисти, майстри манікюру і педикюру, масажисти. Якщо брати
чоловіків, то там є поділ на більшу кількість категорій це – сільгоспроботи і будівельноремонтні роботи (в ремонтні роботи я включаю не тільки будівельні роботи, а й авто
ремонт, виготовлення металоконструкцій, зварювальні роботи, тобто такий технічний
напрям). У меншій кількості вже фото послуги, послуги юристів, послуги ксерокопіювання
та ще плюс пекарні, напрямки кондитерських виробів на дому. Дуже багато жінок своє
хобі з виготовлення тортів зробили професією і заробляють зараз на цьому гроші».
«Різні послуги, різні форми навчання, фахівці-психологи та тренери зараз дуже
активні… вони знаходять себе в цьому, відкривають курси та тренінги. І хотілося б зараз
ще трохи підкоректувати, що не завжди вони [переселенці] відкривають саме власну
справу як підприємницьку, а дуже часто зустрічається момент, коли вони знаходять себе
при благодійних різних організаціях як психологічні тренери, психологи, проводячи заняття
і отримуючи прибуток. Там, мабуть, непогано відбувається робота. І знову момент, - це
не відкриття підприємництва, - але багато переселенців знаходить себе на будівництві, в
ремонтній справі, ще там щось. Тобто це може бути неофіційний заробіток, а може бути
офіційний, до речі…»

Умови для сталості бізнесу:
Фактори стимулювання:
•  Сталий розвиток зв’язку як елементу виробничої та соціальної
інфраструктури;
•  Розвинена система закладів відпочинку та оздоровлення;
•  Розвинена система закладів освіти.
«У Харківській області є вся необхідна інфраструктура для розвитку малого та
середнього бізнесу. У регіоні успішно діють бізнес-об’єднання та асоціації, коворкингцентри, а також активно проводяться бізнес-тренінги та семінари, надається підтримка
для започаткування або відновлення підприємницької діяльності».

Проблеми:
•  Повільні темпи розвитку шляхового господарства Харківської області;
•  Неповна відповідність структури транспортних засобів до потреб у
перевезеннях вантажів і пасажирів.;
•  Незадовільний стан екологічної підсистеми [18, 87]

Канали комунікації:
Крім загальнонаціональних видань, у Харківській області видаються
наступні регіональні газети: газета «Вечерний Харьков», «Главное», «Новій
день», а також газета «Харьковские известия» - видання Харківської міської
ради.
Подавати спеціалізовану інформацію щодо новин аграріїв можна через
щотижневик для фахівців агропромислового комплексу України «Реклама на
село» (http://reknas.com.ua/).
Сайт Харківської міської ради: http://www.city.kharkov.ua
Щодо каналів комунікації у Харківському регіоні, то молода аудиторія
орієнтується на інформацію мережі Інтернет, зокрема, спеціалізовані пабліки
соціальних мереж. Орієнтація на старшу вікову групу визначає звертання до
особистих зв’язків, а також використання офіційних державних служб,
зокрема, центрів зайнятості.
Зокрема, варто активно працювати з такими групами в соціальних
мережах:
Назва групи

Посилання

Facebook:
Украинский
Донбасс. https://www.facebook.com/groups/ukrdon.dnepr/?fref=ts
Переселенцы
в
Днепропетровске
Переселенці

https://www.facebook.com/groups/krymskie.bejentsy/?fref=ts

VK:
Взаимопомощь. МОМ.
Взаимовыручка
переселенцами

https://vk.com/club116210869

между https://vk.com/club109009763

Я-переселенец! UA

https://vk.com/begenec_ua

Помощь
вынужденным https://vk.com/ua_helpvostok
переселенцам
Переселенці SOS
Мы
из
Взаимопомощь

https://vk.com/vpogovua
Донбасса. https://vk.com/donbassukr

Об'єднання переселенців зі https://vk.com/public89372166
Сходу України і Криму

Всеукраїнський
Форум https://vk.com/studentvoices
студентів-переселенців
Донбасс SOS

https://vk.com/donbasssos

"ВПЛ "ПРАВО НА ЖИЗНЬ" https://vk.com/zahistvpl

Огляд існуючих ініціатив донорів
	
  

Програми підтримки самозайнятості:
В Харківській області діють наступні проекти стимулювання
підприємницької активності:  
•  
Програма «Новий відлік»
•   Програма малих грантів ПРООН: Підтримка підприємництва серед
ВПО та місцевого населення Донецької та Луганської областей
•  
Проект «Підтримка підприємців з числа внутрішньо переміщених
осіб»
•   Швидке реагування на соціальні та економічні проблеми внутрішньо
переміщених осіб в Україні
•  
Програма мікрогрантів на підтримку громадських ініціатив ВПО
•  
Грант на навчання за курсом «SMM для ВПО»
•   Підтримка підприємців з числа внутрішньо переміщених осіб
  Ці та інші проекти реалізуються такими організаціями та установами:  
•   ХОГО «Асоціація приватних роботодавців»
•  
БО «БФ «Станція «Харків»»
•   Міжнародний фонд «Відродження»
•   Благодійний фонд «Творчий центр ТЦК»
•   Благодійний фонд «Горєніє»
•   Всеукраїнська організація зі справ вимушених переселенців
•   Уряд Японії
•  
«Карітас України»
•  
Програми розвитку ООН
•   Релігійна організація «Релігійне Управління Церкви
Христа Святих Останніх Днів в Україні»
•   МОМ – Міжнародна організація з міграції
•   Агенство ООН у справах біженців
•   Source IT

Ісуса

Огляд ініціатив недержавних організацій щодо підтримки ВПО
Обласна служба зайнятості всіляко підтримує, координує та об’єднує
зусилля та проекти громадських, волонтерських організацій та благодійних
фондів, спрямованих на сприяння працевлаштуванню ВПО, зокрема, щодо

організації або відновлення ними підприємницької діяльності та отримання
відповідної грошової допомоги від міжнародних та вітчизняних донорів.
У 2015 році Програмою розвитку ООН в Україні в межах проектів
«Оперативне реагування на соціальні та економічні проблеми
внутрішньо переміщених осіб в Україні» та «Економічне та соціальне
відновлення Донбасу», що фінансуються Урядом Японії, виділено понад 2
млн. доларів на створення робочих місць для ВПО в Україні, в тому числі у
Харківській області.
Загалом ПРООН отримала 478 конкурсних заявок на співфінансування
створення робочих місць по Україні, у тому числі 34 по Харківській області на
292 робочих місця.
За результатами трьох етапів відбору було підтримано 73 організації по
Україні: 32 приватні компанії, 18 комунальних установ та 23 громадські
організації, в яких створено 1 500 робочих місць, найбільше у Луганській та
Донецькій областях.
По Харківській області рішення про співфінансування створення 65
робочих місць прийнято по ПАТ “ФЕД”, ХОБЄФ “ХЕСЕД-ШААРЕ ТІКВА”.
На теперішній час Угоди про співфінансування підписані, на створені
робочі місця прийнято 65 осіб з числа ВПО.
Благодійний Фонд “Карітас України” провів конкурс на участь у проекті
“Створення робочих місць для нового життя. Гранти для роботодавців”.
Однією з умов отримання гранту є співпраця зі службою зайнятості з питань
працевлаштування безробітних переселенців.
В свою чергу грант передбачає виплату 100 тис. грн. на створення не
менш трьох робочих місць для працевлаштування ВПО. Кошти гранту можуть
бути використані як на подовження терміну компенсації витрат на оплату
праці, так і придбання обладнання.
Службою зайнятості було проінформовано роботодавців про можливість
отримання гранту на семінарах, інформаційних зустрічах, круглих столах та
шляхом електронної розсилки. За підсумками конкурсу переможцями визнано
8 приватних підприємств, які планують створити 34 робочих місця для
працевлаштування ВПО.
Програма розвитку ООН провела конкурс для ВПО на здобуття грантів
для започаткування, відновлення або розвитку підприємницької діяльності та
малого бізнесу. Максимальний розмір гранту на реалізацію одного бізнеспроекту становить:
- до 200 000 грн. зможуть отримати особи, які в рамках запропонованого
бізнес-плану планують створити не менше 4-х робочих місць;
- до 150 000 грн. - не менше 3-х робочих місць;
- до 100 000 грн. - не менше 2-х робочих місць;

- до 50 000 грн. буде виділено для підприємців, що створюватимуть
щонайменше 1 робоче місце (під одним робочим місцем розуміється у даному
випадку власне сам підприємець).
Подані на конкурс бізнес-плани мали демонструвати високий
потенціал та довгострокові перспективи отримання прибутку та мати
реалістичні ринкові показники, передбачати створення умов для
самозайнятості та/або створення додаткових робочих місць, включаючи й для
членів сімей.
Підприємці, які отримають грант, мають зробити власний внесок у
реалізацію проекту у розмірі не менше 25% вартості проекту.
Харківським обласним центром зайнятості організовано інформування
ВПО, які перебувають на обліку в службі зайнятості як безробітні, про
можливість участі у конкурсі.
«Серед успішно впроваджених проектів в Харківській області слід зазначити:
«Започаткування та відновлення підприємницької діяльності серед ВПО», який дозволив
надати фінансову підтримку переселенцям на підтримку бізнес-планів та «Створення
робочих місць для ВПО», в рамках якої було передбачено виплату компенсації для бізнесу
за створення робочого місця для переселенців. Відповідні проекти впроваджували
Програма розвитку ООН та Карітас України».
«...Був грант на відкриття перукарні, зараз ця дівчинка відкриває вже третю
перукарню. Потім інтернет-маркетинг: дівчинка розширюється, взяла співробітника,
працевлаштувала людину, потім чоловік відкрив бізнес з виробництва пральних машин.
Зараз пішли його перші продажі».
«…викладач з Луганської області переїхав в Харківську область і з сім'єю відкрили
приватну броварню, яка дуже добре пішла. У Харківській області була така програма при
центрі зайнятості, де ти навчаєшся, а потім отримуєш суму початкового капіталу. Ця
родина цим скористалася...»
«…в першому турі «Відродження» було видано 32 гранти, у другому турі 25 грантів,
взагалі було багато грантів...»

•   Департамент захисту ВПО при європейській поліцейській асоціації
в м. Харьків.
«Перше – будівництво житла; друге – розвиток бізнесу; третє – відновлення
конституційних прав. По житлу ми вийшли на міськраду та отримали підтримку і зараз
займаємося отриманням землі, чекаємо наші документи і реєстрацію. Ми знайшли
будівельну компанію, – навіть кілька, – мабуть, будемо проводити тендер. Зараз шукаємо
інвесторів в Європі. З приводу бізнесу: ми хочемо відкрити бізнес-клуб, створили сайт,
проводимо перехресну рекламу, спільні заходи. З приводу прав ми співпрацюємо з послом
ООН з прав людини, працюємо з гендерним центром, співпрацюємо з американськими
організаціями, шведськими, проходили тренінги з адвокації, беремо участь в тренінгах з
конституційних прав, підтримували ініціативу звітності держави перед ООН.»

•  

ГО «Українські рубежі»

«...проект по самозайнятості, ми співпрацювали з організацією МОМ, з
міжнародною організацією з міграції. Проект полягав у тому, що набиралися люди, охочі
відкрити свій бізнес, проводився дводенний тренінг, їм розповідали, як правильно писати
бізнес-плани, на що звертати увагу, як виявляти конкурентів, ну все, що пов'язано з малим
бізнесом. Після цього давався певний час, від двох тижнів до місяця на написання бізнесплану, звичайно за допомогою тренерів, які перевіряли, повертали на доопрацювання. І
після цього бенефіціари захищали свої бізнес-плани. Ті, хто захистив свій бізнес-план,
отримували обладнання на суму до 650 євро на відкриття свого бізнесу. У нас від 40 до 60
відсотків захистилися.
Там давалося або на організацію свого бізнесу до 650 євро на обладнання, наша
організація закуповувала їм обладнання, або ті, хто вважали, що їм потрібно або змінити
кваліфікацію, або підвищити, ті отримували гранти в сумі 500 євро на перенавчання.
Мінімум половина продовжує досі працювати за напрямками. Це з того що я знаю, що
працює. І потім, з лютого 2015 по червень 2016 року відбулося три хвилі. У червні 2016
проводився форум серед тих, хто захистився, отримав гранти. Пройшов форум для того,
щоб їх перезнайомити, щоб вони могли знайти потенційних партнерів або клієнтів».
«1)Міжнародний фонд «Відродження». Мета – працевлаштування ВПО, створення
можливостей для започаткування і розвитку ними власного бізнесу». Стартував другий
етап проекту «Станція успіху» ХОГО «Асоціації приватних роботодавців» та БФ «БО
«Станції Харків». Він реалізується в рамках програми підтримки малого бізнесу та
самозайнятості ВПО «Новий відлік».
2)Впроваджується проект громадської організації «Спілка ветеранів АТО» під
назвою «Порада. Підтримка. Допомога», який реалізується за підтримки Міжнародного
фонду «Відродження». Метою проекту є сприяння у якісному та повноцінному поверненню
до мирного життя учасників АТО за рахунок допомоги їм у вирішенні найгарячіших
соціальних питань, особливо, у виділенні та оформленні земельних ділянок для воїнівветеранів АТО в Харківській області та інші».
	
  
«Проект мав назву «Всебічна підтримка постраждалого населення в Україні та
вимушено переміщенніх осіб». Його здійснювали в 4 областях: Донецька, Харківська,
Луганська та Одеська область. Основна маса – це ті люди, які заснували [свою справу –
прим.ред.] ...І ще близько 150 осіб було на перекваліфікацію...Відгукнулися близько 2 тисяч,
оброблені документи, так як там були певні критерії: віковий ценз, вимоги донора. Якщо
випадки сумні, то ми навіть і не обнадіювали. Десь близько 1,5 тисячі у нас заповнили
документи і подали заявки на участь, далі більше 1 тисячі осіб пройшли тренінги та
підтримку отримали 839 осіб. 704 людини отримали підтримку на обладнання і 135 – на
курси...»

Державна підтримка підприємництва:
Харківська обласна служба зайнятості на регіональному рівні є
інформаційним майданчиком для об’єднання зусиль громадських,

волонтерських організацій та благодійних фондів з питань підтримки ВПО,
зокрема, щодо реалізації програм з їх працевлаштування.
У тісній взаємодії з місцевими органами влади здійснюється
інформування цільової групи населення щодо актуальних проектів з питань
сприяння професійній реалізації ВПО.
До органів місцевої влади обласною службою зайнятості ініційовані
звернення щодо збільшення видатків на організацію громадських робіт та
розширенню переліку видів таких робіт задля забезпечення зайнятості
громадян, зокрема ВПО. Такі кошти виділені по всім районам області.	
  
Задля забезпечення оперативного розгляду та вирішення в межах
повноважень та чинного законодавства проблемних питань, що виникають у
переселених громадян, в Харківській області, визначено єдиний номер
«гарячої лінії» - 112.
Враховуючи непросту ситуацію на регіональному ринку праці, обласна
служба зайнятості напрацювала ряд ініціатив, які допомагають ВПО скоріше
адаптуватися до мирного життя – це право на соціальний захист від безробіття,
сприяння працевлаштуванню, формування активної життєвої позиції та
відновлення мотивації до праці. Визначено алгоритм взаємодії служби
зайнятості, громадських, волонтерських організацій та інших соціальних
служб.
З метою формування активної життєвої позиції внутрішньо
переміщених осіб, відновлення їх мотивації до праці, актуальною залишається
робота з внутрішньо переміщеними особами щодо підтримки
підприємницьких ініціатив, спрямованих на самозайнятість.
«В регіоні створюються робочі місця для ВПО. Всебічну підтримку надає Харківський
обласний центр зайнятості, на базі якого створено Консалтинговий центр державної
служби зайнятості, що займається питаннями створення та ведення бізнесу, де всі
послуги надаються безкоштовно. Також працює інформаційно-консультаційний центр
державної служби зайнятості, який на безоплатній основі надає консультації з питань
працевлаштування, побудови та розвитку кар’єри; допомогу у виборі (зміні) професії, виду
трудової діяльності, напряму подальшого навчання згідно з інтересами, здібностями,
станом здоров’я та з урахуванням потреб ринку праці та інші послуги».
«у нас діє Департамент з підвищення конкурентоспроможності регіону,
Департамент соціального захисту населення.».
«У нас зараз в обласній місцевій адміністрації є департамент
конкурентоспроможності населення, який нас інформує про ті програми, які є. Є
департамент молоді та спорту, який теж займається питаннями молоді, проблемами їх
працевлаштування після отримання освіти, тобто робота проводиться на тому рівні, на
якому вона може проводитися…»
	
  

Візитки проектів Харківщинни

1.   Програма «Новий відлік» реалізується ХОГО «Асоціація
приватних роботодавців» спільно з БО «БФ «Станція «Харків»» за
підтримки Міжнародного фонду «Відродження».
Мета проекту – сприяння працевлаштуванню ВПО, створення
можливостей для започаткування і розвитку ними власного бізнесу.
Програму малих грантів для започаткування або відновлення
підприємницької діяльності адмініструє благодійний фонд «Творчий центр
ТЦК» у партнерстві з благодійним фондом «Горєніє», Всеукраїнською
організація зі справ вимушених переселенців.
Учасники проекту: внутрішньо-переміщенні особи з Донецької та
Луганської областей, АР Крим та м. Севастополя, які мають намір розпочати,
або продовжити власну справу. В рамках проекту ВПО зможуть отримати
гранти в розмірі від 15 000 до 90 000 гривень для початку чи розвитку власного
бізнесу.
Географія охоплення: Харківська область та м. Харків
Результати:
Офіційна статистика проекту "Новий відлік" м. Харків: на конкурс було
подано 62 бізнес-плани, з них буде профінансовано 33, хоча на старті
планувалось 25 фіналістів. Так, 13 проектів отримають фінансування в 15 000
грн, ще 13 бізнес-ідей зможуть зробити додаткові робочі місця для ВПО та
отримають по 45 000 грн, 1 проект фінансується на 40 000 грн, і категорія
«великий стартап» - 6 проектів по 90 000 грн. Підсумкова сума фінансування
проектів – 1 360 000 грн.
2.   Програма малих грантів ПРООН: Підтримка підприємництва
серед ВПО та місцевого населення Донецької та Луганської
областей
Мета проекту - поліпшення життя внутрішньо переміщених осіб та
місцевого населення Донецької та Луганської областей шляхом підтримки
підприємницької діяльності та малого бізнесу.
Програму малих грантів для започаткування або відновлення
підприємницької діяльності адмініструє благодійний фонд «Творчий центр
ТЦК» у партнерстві з благодійним фондом «Горєніє», Всеукраїнською
організація зі справ вимушених переселенців.
Програма малих грантів для започаткування або відновлення
підприємницької діяльності оголошується в межах реалізації Проектів
«Швидке реагування на соціальні та економічні проблеми внутрішньо
переміщених осіб в Україні» та «Економічне і соціальне відновлення
Донбасу», що впроваджується ПРООН за фінансової підтримки Уряду Японії
і в партнерстві з Урядом України, регіональною та місцевою владою.
Загальний бюджет проектів – 11 млн 320 тис доларів США, з яких 1 млн 670
тис доларів США становлять гранти для розвитку підприємництва.
Грантова підтримка надається на започаткування та/чи відновлення,
розширення підприємницької діяльності та малого бізнесу. Подані на конкурс
бізнес-плани мають демонструвати високий потенціал та довгострокові

перспективи отримання прибутку та мати реалістичні ринкові показники,
передбачати створення умов для самозайнятості та/або створення додаткових
робочих місць, включаючи й для членів сімей.
Географія охоплення:
•   Дніпропетровська область
•   Запорізька область
•   Київська область
•   Одеська область
•   Полтавська область
•   Харківська область
•   Луганська область
•   Донецька область
Максимальний розмір гранту на реалізацію одного бізнес – проекту
становить - до 225 000 грн. зможуть отримати особи, які в рамках запропонованого
бізнес-плану планують створити не менше 4-х робочих місць;
- до 150 000 грн. зможуть отримати ті, хто створюватиме не менше 3-х
робочих місць;
- до 100 000 грн. буде максимальною сумою для підприємців, що
запропонують бізнес-план, в рамках якого створюватиметься 2 робочих місця;
- до 75 000 грн. буде виділено для підприємців, що створюватимуть 1
робоче місце (під одним робочим місцем розуміється у даному випадку власне
сам підприємець).
Результати
На конкурс «Програма малих грантів ПРООН: підтримка підприємництва
серед ВПО та місцевого населення Донецької та Луганської областей» в
першому раунді з Харківської області на конкурс надійшло та зареєстровано
51 заявка. До оцінювання допущено 45 заявок. За технічними критеріями
відхилено 6 заявок. За результатами розгляду Оціночним комітетом ухвалено
рішення про присудження 7 грантів на суму 884 262 грн. У результаті
реалізації бізнес-планів очікується створення 22 робочих місця в регіоні.
На конкурс «Програма малих грантів ПРООН: підтримка підприємництва
серед ВПО та місцевого населення Донецької та Луганської областей» в
другому раунді з Харківської області на конкурс надійшло та зареєстровано 52
заявки. До оцінювання допущено 47 заявок. За результатами розгляду
Оціночним комітетом ухвалено рішення про присудження 6 грантів на суму
910295 грн. У результаті реалізації бізнес-плану очікується створення 19
робочих місць в регіоні.
На третій раунд конкурсу «Програма малих грантів ПРООН: підтримка
підприємництва серед ВПО та місцевого населення Донецької та Луганської
областей» з Харківської області надійшло та зареєстровано 81 заявка. До
оцінювання допущено 65 заявок. За результатами розгляду Оціночним
комітетом ухвалено рішення про присудження 12 грантів на суму 1 110 000

грн. У результаті реалізації бізнес-плану очікується створення 24 робочих
місць в регіоні.
Перелік бізнес-проектів, на які надано гранти: Художня ковка.
Виготовлення виробів з металлу; Event-компанія "Мармелад": організація
дитячих свят; Організація виробництва корпусних меблів для малогабаритних
квартир; Створення міні-ферми з вирощування курей-несучок; Цех
виробництва штучної вощини; Автомийка "Чистий успіх"; Міні-фабрика з
виробництва спеціалізованого одягу для виробництва, торгівельних
підприємств, медичних працівників, студентів та школярів; Аутсорсингова
компанія в галузі охорони праці та кадрового адміністрування; Фото та
відеопослуги; Вирощування тварин; Кінний прокат; Сервісний центр з
ремонту телефонів, комп’ютерної та побутової техніки "Hi-Tech"; Бізнесінкубація яєць сільськогосподарської птиці; Виробництво сиру з козиного
молока на фермі "Святогірська коза"; Nail-Bar "Лайм"; Арт-майстерня "Нове
життя"; Копчення м'ясних та рибних продуктів; Утеплення, ремонт квартир.
Висотні роботи, ремонт дахів; Комплексне обслуговування легкових
автомобілів; Квітковий магазин та інтернет-магазин з доставки квітів; Салонперукарня «Б'юті-стайл»; Мовна інтерактивна студія; Організація
виробництва, роздрібних і оптових продажів продукції «М'які меблі Арніка»;
Кондитерська «SUGAR AND CANELA»; Кондитерська «SUGAR AND
CANELA»
3.   Проект «Підтримка підприємців з числа внутрішньо переміщених
осіб»
Реалізується проект «Підтримка підприємців з числа внутрішньо
переміщених осіб» в Запорізькій, Полтавській, Сумській, Харківській,
Донецькій і Луганській (підконтрольних Україні) областях.
Мета проекту - надання бізнес-грантів спрямовано на отримання
учасником програми фінансової незалежності, забезпечує йому гідне заняття і
сприяє отриманню суспільством необхідних товарів і послуг.
Гранти надаються в розмірі 10.000, 15.000, 20.000 і 25.000 гривень.
4.   Швидке реагування на соціальні та
внутрішньо переміщених осіб в Україні

економічні

проблеми

Загальна мета проекту - «Швидке реагування на соціальні та економічні
проблеми внутрішньо переміщених осіб в Україні» полягає у зміцненні
механізмів адаптації задля розширення джерел існування ВПО у нових місцях
їхнього проживання та, де доречно, у підтриманні реінтеграції у рідних місцях.
Конкретними цілями проекту є:
-   підвищення спроможності уряду на національному і субнаціональному
рівнях щодо ефективної координації, планування та управління реагування на
проблеми ВПО;

-   підвищення рівня життя ВПО шляхом надання доступу до
працевлаштування та підприємництва з відповідним навчанням та доступу до
соціальних послуг;
-   заохочення довготривалої інтеграції/реінтеграції та соціальної
згуртованості.
Проект направлений на співпрацю з Урядом України, обласними та
районними державними адміністраціями, громадськими організаціями.
Проект впроваджується у два етапи.
Перший етап (серпень 2014 – лютий 2015) – підготовчий. На даному етапі
діяльність проекту була зосереджена:
5)  на наданні гуманітарної допомоги людям, які постраждали внаслідок
конфлікту на Донбасі.
6)  на підтримці громадських організацій, які допомагають ВПО. Зокрема,
було проведено грантовий конкурс «Сприяння процесам відновлення
життєдіяльності ВПО» на загальну суму більше ніж 1 млн.грн.
Другий етап (березень 2015 – лютий 2016) включає в себе наступні
напрямки роботи:
1. Підтримка програм зайнятості для ВПО:
-   організація громадських та тимчасових робіт;
-   створення робочих місць;
-   підтримка нестандартних форм зайнятості.
2. Розвиток самозайнятості та малого підприємництва серед ВПО:
-   проведення конкурсів start-up грантів;
-   проведення бізнес-форумів;
-   організація тренінгів із розвитку підприємництва.
3. Надання психологічної та юридичної допомоги ВПО та представникам
прий
-   відкриття безкоштовних консультацій;
-   проведення тренінгів та семінарів.
4. Зміцнення місцевого діалогу між приймаючими громадами та ВПО:
- проведення тренінгів та семінарів;
- організація соціально-культурних заходів.
5. Надання допомоги урядовим структурам:
- консультування при підготовці необхідних нормативних актів,
покликаних забезпечити доступу ВПО до соціальних та економічних послуг;
- проведення оцінки існуючої практики координації на національному
рівні та вироблення рекомендацій для уряду.
Проект реалізується за фінансової підтримки:
1) Уряду Японії (сума фінансової допомоги - $ 6 млн 320 тис.)
2) Програми розвитку ООН (сума фінансової допомоги - $ 2200 000)
3) Релігійна організація «Релігійне Управління Церкви Ісуса Христа
Святих Останніх Днів в Україні» (сума фінансової допомоги - $ 1млн 500 тис.)

Географія охоплення : Харківська, Дніпропетровська, Київська,
Запорізька, Одеська, Полтавська, а також ті частини Донецької та Луганської
областей, в яких немає збройного конфлікту.
Результати:
В межах першого етапу (вересень 2014 – лютий 2015):
1)  
Надано гуманітарну допомогу 80 тисячам ВПО (роздано 60 тис.
продуктових наборів, 16 тис. комплектів одягу, 15 925 комплектів постільної
білизни).
2)  
Опубліковано збірку «Практики громадських ініціатив. Допомога
та підтримка внутрішньо переміщених осіб (ВПО)». Більш детально
ознайомитись зі збірником можна за посиланням.
В межах другого етапу (березень 2015 – лютий 2016): відбулась офіційна
церемонія підписання Проектних документів між ПРООН та Міністерством
соціальної політики України.

Фото – від Наталії Черепашук; Харківська область.

Фото – від Наталії Черепашук; Харківська область.

Фото – від Євгенія Аршинова; Харківська область.

Фото – від Євгенія Аршинова; Харківська область.

Фото – від Юрія Кужелева; Харківська область.

Фото – від Юрія Кужелева; Харківська область.
	
  

	
  

Рекомендації по створенню бізнесу в регіоні та роботі з
ВПО
	
  

Перспективні галузі для ВПО за критеріями: простота входження та
потреби регіону:
•  ІТ
•  Сфера послуг
•  Освітні проекти
•  Торгівля
Малопредставлені сфери бізнесу:
•  зелений туризм
•  екологічне фермерство
«Я вважаю, що зараз дуже актуально створення робочих місць в сільській місцевості
та маленьких містах, так як дуже багато переселенців і тимчасово переміщених осіб
переселилися в невеликі міста, в яких немає робочих місць, там було і так їх мало, зараз їх
практично немає.»
«Пріоритетною є сфера обслуговування. Мало представленою є сфера зеленого
туризму».
«...[затребуване] виробництво продуктів харчування, екологічно чистих, і все те, що
пов'язано з натуральними матеріалами, косметикою, їжею без хімічних добавок. Харків –
місто продавців».

Загрози:
•  Диспропорції у якості життя населення (більш урабнізоване м. Харків
та відчутне відставання периферії);
•  Висока вартість орендних приміщень;
Можливості:
•  Порівняно високий рівень якості життя населення області;
•  Високий рівень урбанізації;
•  Розвинена ділова сфера (54 бізнес-центри, 1 бізнес-інкубатор, 12
технопарків, 34 центри надання адміністративних послуг тощо);
•  Позиціонування м. Харкова як столиці ІТ-аутсорсингу України;
•  Велика частка у віковій структурі населення молоді;
•  Диверсифікованість економіки області: розвинена і промисловість і
присутні сприятливі умови для ведення сільського господарства;
•  Потужний розвиток сервісного сектру економіки;
•  Багато можливостей для освіти;
•  Відносно вища платоспроможність населення;

•  В м. Харкові знаходиться ТЦ «Барабашово» - найбільший оптовороздрібний торгівельний центр східної Європи та 14 у світі;
•  Високий соціальний запит на енергоресурсоефективну поведінку.
	
  

Бізнес-ідеї:
•  Курси ІТ, мовні курси;
•  Послуги з розробки та підтримки веб-порталів;
•  Вулична їжа (пріоритет: орієнтація на студентську цільову аудиторію);
•  Пральня близько студентських гуртожитків (пріоритет: орієнтація на
студентську цільову аудиторію);
•  Автомийка;
•  Міні спортивий клуб квартального значення
Напрямки стимулювання підприємницької активності ВПО:
•  запровадження державної підтримки розвитку малого бізнесу
(фінансової, юридичної, адміністративно-консультаційної тощо);
•  поліпшення економічних умов розвитку самозайнятості населення та
малого підприємництва. Залучення інвестицій, які сприятимуть розвитку
економіки, можливості створення нових робочих місць, підвищенню
зайнятості ВПО, зростанню їх доходів та добробуту;
•  забезпечення ресурсної підтримки суб’єктів підприємництва (шляхом
надання в оренду та власність земельних ділянок, нежитлових приміщень
комунальної власності громади тощо);
•  освітнє забезпечення малого підприємництва: створення гнучкої
навчальної мережі з питань ведення малого бізнесу; організація інформаційноконсультаційних заходів для ВПО із залученням спеціалістів державних
установ: Пенсійного фонду, Державної фіскальної служби, Управління
юстиції, регіональних фондів підтримки підприємництва тощо;
•  формування розвиненої інфраструктури підтримки підприємництва
(бізнес-центри,
бізнес-інкубатори,
інформаційні
центри
сприяння
підприємництва тощо).
«Видача грантів на розвиток, навчання, контроль за якістю навчання.»
«...[необхідна] єдина система, єдина база, яка має певний захист, яка зберігає
документи і, в разі чого, люди могли б звертатися туди для того, щоб ці документи
відновлювалися...»
«...[необхідні] грантові програми на розширення, кредитування бізнесу,
кредитування житла, адже левова частка [доходів] йде на оплату житла (до 80%
доходу)...»

Херсонська область
Загальний аналіз ситуації
Населення (млн), 1 жовтня 2016

1057895

Валовий регіональний продукт (млн грн), 2014

23250

ВРП у розрахунку на одну особу (грн), 2014

21725

Кількість суб’єктів господарювання, 2015

50190

Площа регіону, тис. км2

28,5

Причорноморський макрорегіон
АР Крим, Миколаївська, Одеська, Херсонська

	
  

За інформацією Департаменту соціального захисту населення
Херсонської обласної державної адміністрації на території Херсонського
регіону кількість внутрішньо переміщених осіб становить понад 14 тисяч
осіб [14]. І хоча область не входить у перелік тих, які прихистили найбільшу
кількість переселенців, втім, проблеми їх соціальної та економічної адаптації
у цьому регіоні стоїть не менш гостро. При цьому, за інформацією радника з
питань ВПО у Херсонській області [15] у даному регіоні постійно проживає
близько 16 тисяч переселенців.
Окремі соціально-демографічні характеристики ВПО у Херсонській
області щодо надання послуг державної служби зайнятості ВПО (див. Додаток
4; табл. 4.3) питомої ваги жінок у загальній кількості безробітних, у т.ч. серед
ВПО (див. Додаток 1;табл 1.4), розподілу ВПО за віком станом на 1 липня 2016
(див. Додаток 2;табл 2.2), розподілу ВПО за освітою(див. Додаток 2;табл 2.1)
та за професійними групами (див. Додаток 1; табл 1.2), можна знайти в
Додатках.
Як і в інших досліджуваних областях, жінки більше представлені у
наведених статистиках та демонструють активнішу позицію в процесі
прилаштування до нових реалій та пошуку роботи. Зокрема, питома вага жінок
серед ВПО складає 68,7%, а серед загальної кількості безробітних - 53,8%.
Зауважимо, що в даній області особливості працевлаштування жінок хоч і
відповідають загальним тенденціям, втім, ситуація є дещо кращою, адже доля
безробітних жінок тут є нижчою, аніж в середньому по країні.  
Свідчення експертів здебільшого підтверджують окреслену ситуацію:
більшість із учасників інтерв’ю наголошували, що жінки традиційно займають
більш активну позицію, легше погоджуються на запропоновані вакансії, якщо
сфера діяльності або ж оплата праці дещо відрізняється від їх очікувань.  
«70% жінок і 43% чоловіків. У нас був компонент, який жінкам давав пріоритет. Але
жінки активніші.»

Регіональні особливості (експертна думка):

1.  
В числі переселенців, які прибули до Херсонської області, значна
частка – мешканці АР Крим. За словами колишньої Радниці з питань ВПО у
Херсонській області Міністерства соціальної політики Євгенії Чуп: «З
початку анексії Криму до Херсонської області почали прибувати переселенці,
в основному кримсько-татарські сім’ї та активісти Майдану у Києві та Криму.
Більшість із них перебували в регіоні проїздом. Основна маса людей почала
прибувати до Херсонської області після початку бойових зіткнень на Сході
країни, що розпочалися з травня місяця 2014 року. Основними піками
прибуття переселенців стали серпень та жовтень 2014, а також січень-лютий
2015 року. Для прикладу: якщо у середньому тільки в Херсоні в день
прибувало від 50 до 70 осіб, то в пікові місяці від 130 до 180 осіб [15]…
Специфіка в тому, що Херсонщина стала прикордонним регіоном з тимчасово
окупованим Кримом, і щоденно за адміністративними, медичними та іншими
видами допомоги звертаються дуже багато кримчан, які приїжджають у нашу
область» [15].
2.  
Після анексії АР Крим, багато громадян України приїжджають до
Херсонської області для оформлення відповідних документів, отримання
атестатів, свідоцтв про народження, вступу до навчальних закладів, але
переважна більшість з них повертається до Криму через 2-3 дні.
3.  
Найбільша кількість переселенців проживають у Херсоні. На
другому місці – Генічеський район, де проживають здебільшого кримські
татари, які проживають закритою етнічною групою.
«Найбільша кількість в Херсоні. На другому місці Генічеський район – 2 тисячі осіб.
Це переважно кримські татари. Закрита етнічна середовище-група».

4.  
Одна з найбільш розповсюджених форм працевлаштування:
роздрібна торгівля на ринках курортної зони.
5.  
Серед основних проблем, які постають перед переселенцями в
даній області, варто назвати: проблема забезпечення житлом, доступ до
медичного обслуговування, а також нестача робочих місць.
6.  
Відчутною є різка зміна економічної орієнтації області, оскільки
Херсонщина – аграрний регіон. Більшість переселенців зі Сходу,
індустріально розвиненого регіону, дещо розгублені та відчувають проблеми
з пошуком відповідної роботи
«Спочатку проводились психологічні тренінги, а далі вже є в арсеналі Центру
зайнятості певні наводки спрямування навчання, як правильно шукати роботу. Семінари з
техніки пошуку роботи, семінари спрямування на нові види діяльності, тобто ми збирали
групи і знайомили їх з регіональним ринком праці, возили на підприємства, показували що
працює у нас на Херсонщині, щоб вони зрозуміли відмінність нашої області, щоб побачили,
що в нас зовсім інша інфраструктура економіки, ніж була у них. Тобто розраховувати на
те, що вони тут знайдуть роботу шахтаря не доводиться. Потрібно шукати щось інше».

7.  
Сезонний характер зайнятості пов'язаний із географічним
розташуванням.

«У нас в основному сезонна зайнятість і невеликий розмір заробітної плати. І це їх
не влаштовувало, тим паче якщо людина втратила все, втратила житло і невеликий
розмір зарплати, вони далі переміщувались в більш розвинуті регіони, які мали вищу
зарплату (Київ, Харків, Дніпро) і статистика каже, що в основному люди мали намір
повернутися додому, коли це закінчиться. І, напевно, найбільша кількість розміщувалась в
Харківській, Дніпропетровській, Донецькій області, яка підконтрольна нам. Тому не
можна сказати, що в Херсоні був великий потік ВПО».

8.  
В Херсонській області зафіксовано нижчий рівень заробітних
плат, аніж традиційний для Донецької та Луганської областей.
«У Херсонській області, заробітні плати значно менші, ніж на Донбасі. Доводилося
часто чути від колишніх шахтарів, що більшість підприємств готові прийняти їх на
роботу, але із заробітною платою вдвічі, втроє меншою, ніж на Донбасі».

Окремі соціально-демографічні характеристики ВПО у Херсонській
області щодо надання послуг державної служби зайнятості ВПО (див. Додаток
4; табл. 4.3) питомої ваги жінок у загальній кількості безробітних, у т.ч. серед
ВПО (див. Додаток 1; табл 1.4), розподілу ВПО за віком станом на 1 липня
2016 (див. Додаток 2; табл 2.2), розподілу ВПО за освітою (див. Додаток 2;
табл 2.1) та за професійними групами (див. Додаток 1; табл 1.2), можна знайти
в Додатках.
Окремі державні програми підтримки ВПО:
-  Система компенсацій для роботодавців, які працевлаштовують ВПО;
-  Компенсація затрат на навчання/перенавчання працевлаштованих ВПО;
-  Компенсація проїзду для ВПО, який переїжджає в іншу місцевість в
пошуку роботи;
-  Компенсація витрат на проходження медогляду, необхідного для
працевлаштування.
! В Херсонській області компенсація роботодавцю здійснювалась 23
особам.
Коментар: за свідченням деяких учасників інтерв’ю, подібні державні
програми не користуються популярністю серед роботодавців, в тому числі,
через ускладнену процедуру оформлення.
«Суть її в компенсації частини зарплати роботодавцю, але нещодавно чув історію
від підприємця в будівельній сфері, він говорив, що йому потрібні були люди в
підпорядкування для виконання сезонних робіт, і практика працевлаштування ВПО у нього
себе не виправдала, не завершилася успіхом, так як дуже заформалізована процедура, щоб
отримати ці гроші. Потрібно було надати документи, що підприємство розвивається, а
висновок про розвиток підприємства давала служба зайнятості з якоюсь корупційною
складовою... Саме ця формалізація заважала даній «реформі» стимулювати роботу».

Підвищення кваліфікації / перекваліфікація ВПО:
Процес підвищення кваліфікації або перекваліфікації безробітних ВПО
(або тих, які вже працевлаштувались, але роботодавець направляє їх на
навчання) здійснюється зусиллями Служби зайнятості. За словами учасників,
здебільшого, ВПО звертаються саме за послугами підвищення кваліфікації, а
не зміни професійної орієнтації. Соціально-демографічна характеристика

ВПО, які звертаються за подібними послугами описана в коментарі учасника
дослідження:
«…в більшості це були жінки (70%), в основному до 35 років. Близько 22% – старшого
віку. 64% ВПО – з вищою освітою. З професійно-технічною освітою 20%, і з середньою
трошки більше 15%. Це в основному були курси підвищення кваліфікації, бо важко
змотивувати людину з вищою освітою на підготовку робітничих професій».

Стимулювання розвитку підприємництва:
Найбільш популярні напрями реалізації бізнес-проектів:
-  Роздрібна торгівля
-  Посередницька діяльність у сфері торгівлі
-  Консалтингові послуги (бухгалтерські тощо)
-  Освітня діяльність: школи раннього розвитку, репетиторство тощо
-  Побутові послуги: перукарі, манікюрниці, ведення домашнього
господарства
-  Сільське господарство (розведення малої худоби)
Інфораструктура підтримки малого підприємництва:
В області, хоч і не широко, практикується бізнес-кураторство, тобто
консультативна допомога молодим бізнесменам у веденні власної справи.
Зокрема, подібну підтримку надає Центр зайнятості. Більше того,
Херсонський обласний центр зайнятості взаємодіє з потенційними клієнтами
через сторінки у соціальних мережах. Зокрема, вони мають свою сторінку у
Facebook (https://www.facebook.com/KheOCZ/), де діє електронна приймальня.
В області також функціонує
Консалтинговий сервісний пункт
Державної служби занятості в рамках інноваційного проекту «Шлях до успіху
через консалтинговий сервіс». Даний сервісний пункт має власну «гарячу
лінію», приймальну та сторінку у соціальних мережах, через які можна
звернутися за допомогою. При цьому консультації надаються безоплатно.
«В нас є така послуга як консалтингові послуги, у нас створений такий сервіс.
Людина, яка вже започаткувала власний бізнес, може звернутися до Центру зайнятості,
якщо це в нашій компетенції, то ми підготовимо відповідь, а якщо ні – залучаємо інших
соціальних партнерів».
«Стосовно супроводу, в Херсоні є такий сервісний пункт, він постійно діючий, і
відповідно визначений фахівець, складений графік участі соціальних партнерів. Є в нас
електронна сторінка на Фейсбуці, там є електронна приймальна, кожен може надіслати
питання і ми підготуємо відповідь. Ми моніторимо ситуацію.»

Загалом, в Херсонській області діє 176 установ з підтримки малого
підприємництва, з яких [19]:
•  
•  
•  

1 інформаційно-консультативна установа;
6 фондів підтримки підприємництва;
25 інвестиційно-інновайційних фондів;

•   86 громадських об’єднань підприємців та консультаційних центрів
при районних державних адміністраціях та міськвиконкомах міст обласного
значення;
•   22 центри надання адміністративних послуг.
Умови для сталості бізнесу:
Фактори стимулювання:
•  Перетин транспортних коридорів (Євро-Азійського - 226 км,
Чорноморського ЧЕС -114 км);
•  Наявність морських портів (Херсонського ,Скадовського тощо);
•  Сприятливий клімат та вдале географічне розташування у
Причорноморській низовині;
•  Вихід одразу до двох морів: Чорного та Азовського;
•  Велика протяжність морських пляжів (близько 200 км);
•  Розвинена система закладів освіти;
•  Розвинена транспортна інфраструктура (залишаючи поза увагою її
якість);
•  Широкі можливості для розвитку зеленого туризму (наявність
природніх заповідників, дендропарку «Асканія-Нова», унікальної природної
рекреаційної зони «Арабатська стрілка»).
Проблеми:
•  Незавершене будівництво Транспортного переходу Таврійський – ХБК
у м. Херсон;
•  Мала тривалість туристичного сезону;
•  Перебої з водопостачанням (лише 70% домогосподарств Херсонщині
користуються регулярним і безперебійним водопостачанням [18, 91];
•  Незручне розташування морського порту у м. Херсон;
•  Недосяжність залізничним транспортом Скадовського морського порту;
•  Незадовільний стан автомобільних доріг за деякими напрямками
(зокрема,
в
Генічеському,
Голопристанському,
Скадовському
і
Цюрупинському районах [18].
«Транспорт, логістика – добре розвинені. У нас є сильні сторони, в плані того що у
нас палата працює, є взаємодія з центральними органами. Найбільшим «гальмом» у нас є
свавілля з боку монополістів: спілкування з електромережами, з газопостачанням, якщо ви
відкриваєте бізнес пов'язаний з виробництвом або з їжею, ви стикаєтеся з такими
перешкодами.»

Канали комунікації:

За умов бурхливого розвитку інформаційно-комунікаційних технології
особливої уваги вимагають саме канали комунікації через глобальну мережу
Інтернет, зокрема, це такі Інтернет-платформи як соціальні мережі.
Популярними серед ВПО Херсонщини є наступні групи в соціальних мережах:
Назва	
  групи	
  
Посилання	
  
Facebook:
Украинский Донбасс. https://www.facebook.com/groups/ukrdon.dnepr/?fref=
Переселенцы
в ts
Днепропетровске
Переселенці
https://www.facebook.com/groups/krymskie.bejentsy/?
fref=ts
VK:

Взаимопомощь.
МОМ.
Взаимовыручка
между
переселенцами

https://vk.com/club116210869
https://vk.com/club109009763

Я-переселенец! UA
https://vk.com/begenec_ua
Помощь
https://vk.com/ua_helpvostok
вынужденным
переселенцам
Переселенці SOS
https://vk.com/vpogovua
Мы из Донбасса. https://vk.com/donbassukr
Взаимопомощь
Об'єднання
https://vk.com/public89372166
переселенців зі Сходу
України і Криму
Всеукраїнський
https://vk.com/studentvoices
Форум
студентівпереселенців
Донбасс SOS
https://vk.com/donbasssos
"ВПЛ "ПРАВО НА https://vk.com/zahistvpl
ЖИЗНЬ"
Також популярними є такі канали комунікації:
-   Особисте спілкування (телефонні розмови, особисті зустрічі)
-   Через публікації у місцевих ЗМІ (Вестник Приазовья
(Генічеськ), Гривна (Херсон), Из рук в руки (Херсон), Караван Плюс (Херсон),
Курьер (Херсон), Новий день (Херсон) тощо.
«Служба зайнятості проводить потужну інформаційну роботу через ЗМІ в першу
чергу, виступи на ТБ, радіо, готують в газети та Інтернет видання інформацію про
Службу зайнятості, також робили листівки, які використовували в ході масових заходів:
ярмарок вакансій, більше 200 таких заходів було – ярмарок професій, презентації

роботодавців, і відповідно запрошувались ВПО, щоб вони могли побачити розширені
можливості Служби зайнятості і знайти себе в трудовому житті. Також в нас є
офіційний сайт, де кожного дня оновлюється інформація, там є і статистика по ВПО, і
інформація про послуги і анонсування заходів. Також в нас створена сторінка в Фейсбуці.
Є у нас канал на Ютубі, де ми розміщаємо, є такий новий вид послуги, створення відеорезюме, безробітний може створити резюме або прийти до нас, і ми виставимо це резюме,
щоб роботодавець міг зайти на цей канал і подивитися хто шукає роботу. Також ми
можемо організувати скайп-конференції роботодавця і пошукача роботи. Ми йдемо в ногу
з прогресом. Сьогодні розміщено більше 100 таких резюме. Але скільки серед них ВПО я не
знаю.»

Експерти також відзнають важливе значення індивідуального підходу та
потребу використання всіх можливих каналів комунікації.
«Наша організація проводила в Фейсбуці, у нас своє листування, група, куди ми
виставляли інформацію, по телефону. Я вважаю, що треба використовувати максимально
всі ресурси. Тому що деякі, наприклад, матусі, які вдома, у них Інтернету немає, тому
краще по телефону. Загалом індивідуальний підхід до кожного ВПО.»
	
  
	
  

Аналіз бізнес середовища
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2012
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Коротка характеристика економіки області (основні та перспективні
галузі економіки, інфраструктура), структура зайнятості.
За попередніми даними, номінальні доходи населення у 2015р. порівняно
з 2014р. збільшились на 22,3%. Наявний доход, який може бути використаний
населенням на придбання товарів та послуг, збільшився на 27,0%, а реальний
наявний доход, визначений з урахуванням цінового фактора скоротився на
15,4%.
За попередніми розрахунками індекс фізичного обсягу ВРП області у
2015 році у цінах попереднього року склав 99,0%, а ВДВ – 98,8%.
Індекс промислової продукції у січні–вересні 2016р. порівняно з
відповідним періодом 2015р. становив 102,7% (по Україні – 102,0%).
У січні–вересні 2016р. індекс обсягу сільськогосподарського
виробництва порівняно з відповідним періодом 2015р. становив 92,7%, у т.ч.

у сільськогосподарських підприємствах – 89,5%, у господарствах населення –
95,7%.
Індекс споживчих цін у жовтні 2016 р. до попереднього місяця по
Херсонській області становив 103,1%, по Україні (без урахування тимчасово
окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини
зони проведення антитерористичної операції) – 102,8%, з початку року –
108,6% (по Україні – 109,4%).
Індекс реальної заробітної плати у вересні 2016р. до серпня становив
100,7% (по Україні – 101,2%), до вересня 2015р. – 120,8% (по Україні –
115,6%). У січні–вересні 2016р. порівняно з відповідним періодом
попереднього року показник становив 113,8% (по Україні – 109,1%).
Сума невиплаченої заробітної плати на 1 жовтня 2016р. становила 14,5
млн.грн
Рівень зареєстрованого безробіття, розрахований по відношенню до
населення працездатного віку, на 1 жовтня 2016р. становив 1,1% (по Україні –
1,3%).
Чисельність наявного населення області на 1 жовтня 2016р. становила
1057,9 тис. осіб, з них у міських поселеннях – 647,7 тис. осіб, у сільській
місцевості – 410,2 тис. осіб.
У січні–вересні 2016р. прийнято в експлуатацію 47 тис.м2 загальної
площі житла.
Індекс будівельної продукції у січні–вересні 2016р. порівняно з січнем–
вереснем 2015р. становив 125,9%.
Обсяг експорту товарів підприємствами Херсонської області за січень–
вересень 2016р. становив 164,3 млн.дол. США, імпорту – 129,7 млн.дол.
Послугами пасажирського транспорту у січні–вересні 2016 року
скористалися 62,9 млн. пасажирів, що становить 95,5% від обсягу січня–
вересня 2015 року24.
Регіональні особливості ведення бізнесу
За інформацією Головного управління державної фіскальної служби у
Херсонській області станом на 01 січня 2016 року на обліку налічується 67988
суб’єктів малого і середнього підприємництва (на 01 січня 2015 року їх
кількість становила 69775 осіб), з них фізичних осіб – підприємців 52518.
Від діяльності суб’єктів малого і середнього підприємництва за звітний
період до бюджетів усіх рівнів сплачено 308 891,5 тис.грн. податків, з яких
єдиний податок складає 78 423,1 тис грн. Частка надходжень від суб’єктів
малого і середнього підприємництва склала 9,5% від загальної кількості
податків сплачених суб’єктами господарювання.
До обласного бюджету від діяльності малого і середнього
підприємництва на 01 січня 2016 року надійшло 274 481,8 тис. грн. податків.
Найпоширенішими організаційно-правовими формами господарювання
на сьогодні у регіоні є: приватні підприємства, кількість яких складає 5761 або
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24,1% від загальної кількості підприємств, товариства з обмеженою
відповідальністю – 578 (23,4% ) та фермерські господарства - 2358 (9,9%).
Види діяльності, за якими започаткували власний бізнес, досить
різноманітні, зокрема: надання бухгалтерських, юридичних, перукарських,
сантехнічних послуг та послуг у сфері торгівлі, вирощування зернових та
овочевих культур, розведення свиней та інших тварин, монтаж водопровідних
мереж, систем опалення та кондиціонування, розведення свійської птиці,
відкриття віртуальних магазинів тощо
З метою поліпшення бізнес-клімату та впровадження процесів
дерегуляції, упорядкування та спрощення системи надання адміністративних
послуг в області створено та здійснює свою діяльність 22 центри надання
адміністративних послуг, з них 18 – у районах та 4 – містах. Для належного
функціонування Центри розміщено в окремих приміщеннях, призначено
адміністраторів, затверджено переліки адміністративних послуг та
інформаційні, технологічні картки.
За даними порталу OLX.ua25 станом на 07.11.2016 структура вакансій в
області представлена наступним чином (Таблиця 18):
Таблиця 18.
Попит і пропозиція на ринку праці, Херсонська область
Галузь
Роздрібна торгівля / продажі / закупки
Транспорт / логістика
Будівництво
Бари / ресторани
Юриспруденція та бухгалтерія
Управління персоналом / HR
Охорона / безпека
Домашній персонал
Краса / фітнес / спорт
Туризм / відпочинок / розваги
Освіта
Культура / мистецтво
Медицина / фармація
ІТ / телеком / комп'ютери
Банки / фінанси / страхування
Нерухомість
Маркетинг / реклама / дизайн
Виробництво / енергетика
Сільське господарство / агробізнес /
лісове господарство
Cекретаріат / АХО
Початок кар'єри / Студенти
Сервіс і побут
Інші сфери занять
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Вакансії
52
109
145
32
22
2
25
80
9
3
40
13
12
13
0
1
13
11
1

Пошук роботи
73
38
60
44
1

2
34
20
195

1
2
26
112

7
35
23
2
7
1
1
9
0
2
8
78
1

Робота за кордоном
Всього
З них у Херсоні

2
543
491

12
836
617

В області актуальною залишається проблема працевлаштування ВПО,
хоч і пікові періоди прибуття основної маси переселенців вже позаду. Ситуація
ускладнюється такими факторами як сільськогосподарська орієнтація
місцевого ринку праці та сезонність робіт.
«На скільки мені відомо ця проблема вже не є такою гострою, якою вона була
скажімо рік тому. Тобто навіть по кількості тих людей, які перебувають у нас на обліку,
зараз ця цифра значно менша. Проблема існує, але її пік вже пройдено».
«У нас ситуація з безробіттям не дуже. За офіційними даними минулого року у нас
12000 ВПО, яких додалося в області, а робочих місць більше не стало. Ми займалися в
основному компонентом самозайнятості, тому що якщо немає робочих місць, треба
людей перекваліфікувати. Якщо є робочі місця, я думаю більшість з них пішли б кудись на
роботу, щоб отримувати стабільну зарплату, а якщо ні, то самозайнятість – це
варіант».
«з 2014 року до сьогодні до центра зайнятості звернулося 1409 ВПО і станом на 1
число – 63 особи перебуває на обліку. Якщо порівнювати ці цифри 1409 і 63, економічно
напевно не дуже привабливий Херсонський регіон, тому що ті громадяни, які проживали в
Донецькій, Луганській областях, вони мали досить високий рівень зарплати».

Масштаби агропромислового комплексу Херсонської області та
основні тенденції ринку.
Станом на 2015 рік вартість виробленої продукції сільського
господарства у Херсонській області становила 10836,1 млн. грн., якщо
прослідкувати динаміку даного показника, то за останні 5 років він зріс,
становивши в 2010 р. - 8142,3 млн. грн. (див. Додаток 4, табл. 4.1). При цьому
посівна площа на 2015 рік становила – 1383 тис. га.
Значну долю сільського господарства у Херсонській області відведенно
виробництву зернових культур, кількість вироблених тон якого за 2015 р.
становила 2622 тис. т., що набагато перевищує показник 2010 р. - 1515 тис.т.
(див. Додаток 4, табл. 4.2). Херсонська область є лідером в Україні по
виробництву овочів. Станом на 2015 р. цей показник становив 1252 тис.т., що
на 67 % більше показника 2010 р. Лідерські позиції область займає також у
виробництві яєць – 1578 млн. шт. станом на 2015 р., що в 3,5 рази перевищує
показник 2010 р. – 437 млн. шт.

Огляд існуючих ініціатив донорів
	
  

Програми підтримки самозайнятості:
В Херсонській області діють
підприємницької активності:

наступні

проекти

стимулювання

1.   Проект «Стабілізаційна підтримка ВПО та місцевих громад в Україні»
2.   Проект «Розширення можливостей для працевлаштування ВПО з
інвалідністю»
3.   Проект «Інтеграційні та стабілізаційна підтримка шляхом забезпечення
засобами існування ВПО та населення, постраждалого в наслідок
конфлікту в Україні»
4.   Програма великих грантів на реалізацію соціальних ініціатив
5.   Грантова програма адаптації переселенців від Stabilization Support
Services
6.   Проект «Зменшення впливу синдрому психологічного вигорання» для
фахівців що працюють з ВПО»
Ці та інші проекти реалізуються такими організаціями та установами:
1.   Крим СОС
2.   УВКБ ООН
3.   ГО «Вектор розвитку»
4.   Міжнародна організація з міграції
5.   Всеукраїнське ГО «Національна асамблея осіб з інвалідністю України»
6.   Благодійний фонд «Творчий центр ТЦК»
7.   Регіональне відділення громадської ініціативи «Крим SOS»
8.   Херсонська обласна державна адміністрація
9.   Херсонський обласний та міський центри зайнятості
10.  Херсонське регіональне відділення Українського союзу промисловості
та підприємців
11.  Херсонська регіональна Рада підприємців
12.  Департамент соціального захисту населення Херсонської
облдержадміністрації тощо
«Ми співпрацюємо з КРИМСОС, з 2014 року, враховуючи те, що ми знаходимося
близько до Криму, то перші переселенці в нас були кримчани. КРИМСОС займається саме
цією категорією людей, вони додатково допомагали переселенцям брати участь в
програмах, 10 грантів отримали ці переселенці».

Приклади успішних бізнес-проектів ВПО
Завдяки гранту, переселенка з Донецької області відкрила свій бізнес –
орендувала ларьок у центрі міста та організувала продаж смаженої кукурудзи.
До цього дівчина була соціальним працівником в міському гуманітарному
центрі по роботі з ВПО. Загалом, в Міському гуманітарному центрі по роботі
з внутрішньо переміщеними особами змогли працевлаштуватись 15 осіб з
числа переселенців, і тільки 3 з них – мали профільну освіту.
Ще один яскравий приклад - це родина Коротченків, яка організувала
туристичний бізнес в одному із заповідників області.
«Я як раз спілкувався з цією людиною, він, правда, задоволений. Він купив обладнання
для виробництва тротуарної плитки. Поки він ще не може похвалитися грандіозними
успіхами і великими заробітками, але за його словами, йому на хліб вистачало».

«Ті, у кого в Донецьку був свій бізнес, вони успішно перенесли його в Херсон,
орендували тут офіси і працюють тут (Сибірське здоров'я, всякі косметики). Все у них в
Херсоні чудово виходить. Тому що все налагоджено було там, і вони просто там забрали,
а сюди поставили. Вони дуже активно працюють.»
	
  

Візитки проектів Херсонщини	
  
1.   Проект "Стабілізаційна підтримка внутрішньо переміщених осіб та
місцевих громад в Україні"
Проект "Стабілізаційна підтримка внутрішньо переміщених осіб та
місцевих громад в Україні". Проект реалізується ГО “Вектор розвитку” у
партнерстві з Херсонським обласним Центром зайнятості та обласним
центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді за фінансової підтримки
Міжнародної організації з міграції (МОМ)
Мета проекту - підвищення ефективності процесу соціально економічної
адаптації внутрішньо переміщених осіб, через посилення їх внутрішнього
потенціалу до професійної зайнятості, підвищення економічних знань із
організації самозайнятості та залучення до підприємницької діяльності.
Георграфія проекту:
•  Донецька область;
•  Луганська область;
•  Харківська область;
•  Запорізька область;
•  Дніпропетровська область;
•  Одеська область;
•  Херсонська область;
•  Вінницька область.
Цільова аудиторія проекту: ВПО, які мають бажання започаткувати або
продовжити існуючу підприємницьку діяльність.
54 вимушені переселенці відібрані на конкурсній основі для участі у
навчанні. Учасники на конкретних прикладах розглянули основні компоненти
започаткування бізнесу, вчилися аналізувати місцевий ринок, шукали шляхи
отримання доходів, генерували та аналізували бізнес ідеї, будували бізнесконцепцію та складали бізнес-план.
Різноманітність розроблених бізнес ідей вражає: від невеликих місць
швидкого харчування до створення Інтернет-порталів. Більшість ідей у
найближчому майбутньому реалізовуватимуться у сфері послуг. А головне
учасники програми показали високий рівень мотивації до впровадження цих
ідей, вони готові ризикувати та працювати над втіленням своїх планів.
Формат: проведення бізнес - тренінгів, консультативна підтримка під час
написання бізнес-планів, представлення на конкурс розроблених учасниками
проекту бізнес-планів для отримання грантів на придбання інструментів та

обладнання, допомога в придбанні обладнання та його передача бенефіціарам,
моніторинг започаткованих бізнесів.
Результати проекту: отримання нових знань, практичних навиків
написання бізнес планів, отримання фінансової підтримки для стартапів,
консультаційний супровід під час започаткування бізнесу.
Кращі бізнес-плани отримують грантову підтримку, яка полягає:
-  
для самозайнятих: обладнання, інструменти, професійна техніка,
меблі тощо еквівалентом – до 900 доларів США;
-  
для
підприємців
(мікропідприємництво)
на
розвиток
підприємництва:
обладнання, інструменти, професійна техніка, меблі
тощо еквівалентом – до 2500 доларів США;
-  
для тих, хто шукає роботу – для навчання на професійних курсах
(до вибору) - до 500 доларів США.
-  
2.   «Розширення можливостей для працевлаштування внутрішньо
переміщених осіб з інвалідністю»
Конкурс проводиться в рамках проекту «Розширення можливостей для
працевлаштування внутрішньо переміщених осіб з інвалідністю», що
реалізується в Україні Всеукраїнським громадським об’єднанням
«Національна Асамблея осіб з інвалідністю України» з метою сприяння
започаткуванню та розвитку професійної діяльності осіб, які постраждали
внаслідок конфлікту на Сході України та Автономної Республіки Крим, з
метою підвищення їх рівня життя.
Проект фінансується Агентством ООН з питань біженців (УВКБ ООН).
Географія реалізації проекту: Волинська, Закарпатська, ІваноФранківська, Тернопільська, Рівненська, Хмельницька, Чернівецька,
Житомирська, Київська, Черкаська, Кіровоградська, Чернігівська, Сумська,
Полтавська, Миколаївська, Одеська, Херсонська області та м. Київ.
Бюджет Конкурсу: загальний бюджет конкурсу: 250 000 грн.
Бюджет індивідуального проекту не повинен перевищувати 25 000 грн.
(на закупівлю необхідного обладнання).
Цільова група проекту: внутрішньо переміщені особи з інвалідністю,
зокрема зі Сходу та Криму; цивільні постраждалі в зоні АТО, які отримали
поранення чи каліцтва; члени їх сімей; особи з інвалідністю, що проживають
на території, яка межує з окупованою територією (лінія зіткнення); учасники
АТО, що отримали травму; внутрішньо переміщені особи, які доглядають за
близькими членами сім’ї з інвалідністю тобто дитина, чоловік або дружина,
батьки.

Фото – від Юрія Кравченко; Херсонська область .

Фото – від Наталії Натіної; Херсонська область .
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Рекомендації по створенню бізнесу в регіоні та роботі з ВПО.
Перспективні галузі для ВПО за критеріями: простота входження та
потреби регіону
Херсонська область характеризується наявністю виходу до
чорноморсько-азовського узбережжя, значними природними ресурсами,
сприятливими
кліматичними
умовами,
туристично-рекреаційним
потенціалом, агропромисловим комплексом, наявністю земельних територій.
Виходячи з цього, найбільш перспективними галузями є сфера послуг,
особливо пов'язана з туризмом та рекреацією, та агрокомплекс.
Пріоритетні сфери підприємництва:

•   Рекреаційна сфера, зелений туризм (активно стимулюється підвищеним
попитом через втрату або обмеження можливостей літнього відпочинку
в АР Крим);
•   Сільське господарство, «екологічне» фермерство;
•   Роздрібна торгівля: участь у ярмарках сільськогосподарської продукції;
•   Сфера послуг.
Пріоритетні регіони:
•   м. Херсон
•   Генічеський район.
Рекомендації щодо стимулювання з боку сторонніх агентів:
•   Бізнес-інкубатор: надання можливостей взаємодії та консультування
потенційних підприємців фахівцями галузевих відомств чи установ, до
чиєї сфери компетентності входять нові бізнес-ідеї.
Зокрема, у сфері розвитку «зеленого» чи екологічного туризму,
фермерського господарства: фахівцями Департаменту екології та природних
ресурсів
Херсонської
області,
Державного
управління
охорони
навколишнього середовища у Херсонській області, Департамент
агропромислового розвитку, Департамент інвестиційної, туристичнокурортної діяльності та промислової політики, фахівцями Регіональної Ради
підприємців Херсонської області.
•   Організація бізнес-консультування та зустрічей з ВПО, які мають
позитивний досвід відкриття та ведення бізнесу на новому місці проживання;
•   Організація навчання азам ведення бізнесу на місцях (враховуючи
регіональну специфіку);
•   Надання можливостей консультування або навчання основ
бухгалтерського обліку та оподаткування малого підприємництва;
•   Експертиза потенційних бізнес-ідей досвідченими комісіями
підприємців з регіону;
•   Кураторство у процесі реєстрації бізнесу.
«Основний акцент робиться на реальний сектор: послуги, торгівля, і взагалі ідеально
було б виробництво, але з огляду на те, що виробництво вимагає більше обсягу основних
засобів, виходить з виробництва більше сільгосп і меблі».
«Ще те, що Крим пішов, то туристична сфера трохи переорієнтувалась з Криму на
Херсонську, Одеську та Миколаївську області, тому з’явилось багато роботи в таких
місцях, де відпочивають люди».
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ДОДАТКИ
Додаток 1
Таблиця 1.1
Кількість підприємств за їх розмірами за регіонами у 2012 році
у	
  %	
  до	
  загальної	
  кількості	
  
підприємств	
  відповідного	
  
регіону	
  

з	
  них	
  мікропідприємства	
  

у	
  %	
  до	
  загальної	
  кількості	
  
підприємств	
  відповідного	
  
регіону	
  

364935

344048

94,3

286461

78,5

Донецька

28009

26170

93,4

21948

78,4

Луганська
Вінницька

10732
8744

9978
8147

93,0
93,2

8194
6664

76,4
76,2

Дніпропетровська

27363

25691

93,9

21403

78,2

Запорізька

14301

13553

94,8

11490

80,3

Харківська

24960

23693

94,9

19958

80,0

Херсонська

7641

7298

95,5

6221

81,4

Усього	
  	
  

малі	
  підприємства	
  

	
  

Україна

Таблиця 1.2
Розподіл ВПО за професійними групами станом на 1 липня 2016 року,
відсотки
Керівники,
професіонали,фахівці,
службовці
Україна
Вінницька
Дніпропетровська
Запорізька
Харківська
Херсонська

робітничі
професії

46,3
61,3
57,3
61,3
62,6

найпростіші
професії
43,1
30,8
33,1
33,6
28,4

10,6
7,9
9,6
5,1
9

Таблиця 1.3
Динаміка середньої заробітної плати в регіонах
Січень

Січеньлютий

Січеньберезень

Січеньквітень

Січеньтравень

Січеньчервень

Січеньлипень

Січеньсерпень

Січеньвересень*

Україна

4362

4467

4618

4686

4746

4839

4916

4944

4989

Вінницька

3412

3512

3608

3667

3738

3847

3955

3987

4041

Дніпропетровська

4445

4503

4594

4655

4722

4795

4868

4896

4938

Назва областей

Запорізька

4341

4449

4609

4618

4678

4766

4844

4884

4923

Харківська

3797

3893

4019

4060

4111

4193

4259

4291

4340

Херсонська

3249

3401

3536

3532

3675

3753

3830

3844

3898

Таблиця 1.4
Питома вага жінок у загальній кількості безробітних, у т.ч. серед ВПО,
станом на 1 липня 2016 року
Серед ВПО в
середньому
по Україні
Україна
67,8
Вінницька
71,5
Дніпропетровська
70
Запорізька
70,6
Харківська
70,1
Херсонська
68,7

Серед
загальної
кількості
безробітних
55,2
49,8
59,7
57,2
60,6
53,8

Додаток 2
Таблиця 2.1
Розподіл ВПО за освітою станом на 1 липня 2016 року, відсотки
Вища освіта
Україна
Вінницька
Дніпропетровська
Запорізька
Харківська
Херсонська

49,6
71,3
61,8
72
59,7

Професійнотехнічна
Середня
освіта
освіта
34,1
17,4
24,5
17,1
19,4

16,3
11,3
13,7
10,9
20,9

Таблиця 2.2
Розподіл ВПО за віком станом на 1 липня 2016, %
1524
25-29 30-34 35-44 45-54
55-60
Україна
7,1
15,1
19,8
30
20,6
7,4
Вінницька
8,9
12,2
26
34,2
22
4,9
Дніпропетровська
7,4
18,2
17,9
32,7
20,5
3,3
Запорізька
6,9
13
24,3
32,3
15,2
8,3
Харківська
7,2
20,4
21,8
25,4
17,1
8,1
Херсонська
10,4
13,4
20,9
27
16,4
11,9
	
  

Додаток 3
Таблиця 3.1
Кількість внутрішньо переміщених осіб у порівнянні з кількістю
корінного населення (станом на січень 2016 р) [10]

Вінницька
Вінниця
Жмеринка
Ладижин
Хмільник

Загальна
кількість
населення
станом на
січень 2016 р

Загальна
кількість
ВПО

Відсоток
ВПО від
загальної
кількості
населення

Кількість
ВПО на 10
тис
населення

1594036
371534
34743
23967
25561

12328
5626
121
270
184

0,77
1,51
0,35
1,13
0,72

77
151
35
113
72

Таблиця 3.2
Кількість внутрішньо переміщених осіб у порівнянні з кількістю
корінного населення (станом на січень 2016 р) [10]

Запорізька
Запоріжжя
Бердянськ
Мелітополь
Енергодар
	
  
	
  
	
  

Загальна
кількість
населення

Загальна
кількість
ВПО

Відсоток
ВПО від
загальної
кількості
населення

Кількість
ВПО на 10
тис
населення

1751472
752300
117429
155650
54326

67291
26742
16048
4714
2540

3,84
3,55
13,67
3,03
4,68

384
355
1367
303
468

Додаток 4
Таблиця 4.1
Інформація про надання послуг державної служби зайнятості ВПО
Отримували
послуги служби
зайнятості

Загальна
кількість
ВПО

з них
громадяни,
що
отримали
довідку
про взяття
на облік
(відповдно
до
постанови
КМУ від
1.10.2014
р. № 509)

Загальна
кількість
ВПО

з них
громадяни,
що
отримали
довідку
про взяття
на облік
(відповдно
до
постанови
КМУ від
1.10.2014
р. № 509)

73 791

61 932

56 903

1 554
6 838

1 444
4 963

5 616
6 852
1 409

	
  	
  

Україна
Вінницька
Дніпропетровська
Запорізька
Харківська
Херсонська

Працевлаштовані
усього (у т.ч. за
дововорами ЦПХ
та самостійно)

Отримували
допомогу по
безробіттю

Мали статус
безробітного

Загальна
кількість
ВПО

з них
громадяни,
що
отримали
довідку
про взяття
на облік
(відповдно
до
постанови
КМУ від
1.10.2014
р. № 509)

Загальна
кількість
ВПО

з них
громадяни,
що
отримали
довідку про
взяття на
облік
(відповдно
до
постанови
КМУ від
1.10.2014 р.
№ 509)

51 036

43 164

39 392

22 464

19 105

1 314
4 569

1 241
4 040

1 032
3 415

977
2 980

568
2 177

514
1 724

4 255

4 296

3 771

3 142

2 807

1 359

1 148

5 625
1 170

5 375
1 112

4 581
959

3 904
840

3 406
732

2 700
489

2 246
402

	
  

Таблиця 4.2
Інформація про надання послуг державної служби зайнятості ВПО
з 1 березня 2014 р. по 31 серпня 2016 р. (осіб)
Проходили професійне
навчання

Брали участь у громадських
та ін. роботах тимчасового
характеру

Станом на 31.08.2016
року:

з них
громадяни, що
отримали
довідку про
взяття на облік
(відповідно до
постанови
КМУ від
1.10.2014 р. No
509)

Загальна
кількість
ВПО

з них
громадяни, що
отримали
довідку про
взяття на облік
(відповідно до
постанови КМУ
від 1.10.2014 р.
No 509)

4 948

4 707

7 260

6 756

5 657

5 049

70

69

166

162

130

117

Дніпропетровська

302

284

514

418

358

317

Запорізька

284

268

584

554

359

332

Харківська

652

612

1073

1007

472

433

Херсонська

92

87

97

93

Загальна
кількість
ВПО

Україна
Вінницька

Кількість
ВПО з
довідкою

68

з них, мали
статус
безробітного

62

Таблиця 4.3
Інформація про надання послуг державної служби зайнятості
внутрішньо переміщеним особам, що отримали довідку про взяття на
облік (відповідно до постанови КМУ від 01.10.2014 р. №509)

Мали статус
безробітного

Отримували
допомогу
по
безробіттю

Працевлаштовані
усього

Проходили
професійне
навчання

Брали
участь у
громадських
та ін
роботах
тимчасового
характеру

19954

17852

13433

4638

1622

2009

436

409

315

123

20

42

Дніпропетровська

1479

1308

944

376

94

64

Запорізька

1385

1301

949

300

78

144

Харківська

1674

1476

1052

502

170

271

Херсонська

326

289

221

96

23

28

Україна
Вінницька

	
  
	
  
	
  

Отримували
послуги
служби
зайнятості
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Динаміка
продукції [17]

виробництва

Спеціалізація
рослинництва [17]

областей

основних

України

видів

у

Рисунок 5.1
сільськогосподарської

Рисунок 5.2
виробництві продуктів

Рисунок 5.3
Тваринництво в Україні [17]

Рисунок 5.4
Виробництво молочної продукції в Україні [17]

	
  
	
  

