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Цілями роботи є розробка механізму забезпечення трудових
прав населення України та розвитку економіки шляхом

релокації вітчизняного бізнесу.

Війна в Україні спричинила низку перешкод щодо економічної
діяльності та забезпечення прав людини. Важливе місце в 
загальній системі прав людини займає право на трудову
діяльність.

Глобальний договорі ООН та його десять принципів, 1999 р., 
Декларація комітету міністрів Ради Європи про керівні принципи ООН

з питань бізнесу та прав людини



Трудові права людини, які найчастіше
можуть порушуватися бізнес-структурами

в умовах війни
Рішенням задля недопущення
дискримінації прав людини -

переміщення бізнесу в безпечні
регіони



Згідно державної програми переміщення бізнесу обладнання
здійснюється потужностями

З виникненням нових викликів зумовлених війною, український Уряд спільно з
Міністерством економіки України розробив та реалізує програму з релокації

українських підприємств, які знаходяться у зоні активних бойових дій. 

«Укрзалізниці - «Укрпошти» або власними ресурсами
Співпраця держави та бізнесу проявляється

у таких заходах:

• підбір працівників

• налагодження взаємодії з постачальниками сировини
та організація логістики

• пошук нових ринків збуту продукції, в тому числі за
кордоном



З метою дослідження особливостей адаптації релокованих підприємств на
нових територіях було проведено соціологічне опитування, в якому взяли

участь 58 респондентів, у т.ч. ВПО, щодо можливостей працевлаштування на
релокованих підприємствах, споживання їх продукції. 

Результати опитування щодо надання переваги в працевлаштуванні на релокованих
підприємствах відображені на діаграмі свідчать про високу підтримку релокованого бізнесу
суспільством та можливості підтримки трудових прав в відносно безпечних регіонах України.



Згідно статистичних даних Міністерства економіки України з питань
цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації, станом на 29 

вересня 2022 року за програмою релокації у безпечні регіони було
переміщено

68 % – відновили свою
діяльність

745 підприємств

з них



Вимоги до релокованих підприємств з небезпечних регіонів країни, 
що дозволять сформувати переваги процесу релокації для усіх

учасників даного процесу



Висновки:

Таким чином, переміщення бізнесу у безпечні регіони створює нові
можливості для розвитку економіки та дозволяє підприємствам

продовжувати працювати в умовах війни, а також відіграє важливу роль
у підтримці трудових прав, як одного з основних розділів прав людини, 

що в умовах воєнного стану дуже часто стають об’єктом порушення. 

Надання допомоги та консультування українського бізнесу завжди було
пріоритетом державної політики, адже підприємництво є основою

подальшого розвитку та відбудови України. 



Дякую за увагу!


