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РЕЗОЛЮЦІЯ 

учасників конференції “Інклюзивний розвиток бізнесу” 

22-23 листопада 2017 р. 

Проект «ПРОМІС» м. Київ 

 

Учасники конференції відзначають, що інклюзивний розвиток підприємництва в 

сучасних умовах розглядається як політика щодо забезпечення можливості започаткування 

власного бізнесу чи самозайнятості для всіх груп населення. Особливий наголос в цій політиці 

робиться на підтримці тих соціальних груп, які недостатньо представлені серед підприємців 

або є вразливими на ринку праці: молодь, жінки, пенсіонери, люди з обмеженими 

можливостями, іммігранти чи безробітні громадяни. В Україні до них також належать 

внутрішньо-переміщені особи (ВПО) та ветерани антитерористичної операції (ветерани АТО).  

Інклюзивний розвиток бізнесу та інклюзивний бізнес в Україні гальмується низкою 

причин, бар’єрів і перешкод національного, регіонального та місцевого рівнів. Можна 

констатувати, що як серед державних управлінців, так і серед представників малого та 

середнього підприємництва (МСП) досі немає належного усвідомлення того факту, що 

інклюзивний підхід до розвитку бізнесу може стати дієвим інструментом економічного 

зростання суспільства. 

У результаті дискусій та обговорення учасники конференції розробили практичні 

рекомендації, втілення яких сприятиме розвитку інклюзивних бізнес-екосистем і покращенню 

доступу всіх членів суспільства до економічних благ завдяки започаткуванню власної справи 

чи працевлаштуванню. Були розроблені конкретні пропозиції щодо розвитку жіночого 

бізнесу, соціального підприємництва та бізнесу, який є дружнім до довкілля;. 

 

Жіночий бізнес 

• стимулювати залучення до роботи на підприємствах інклюзивного бізнесу жінок, 

зокрема тих, які потрапили у складні життєві ситуації, внутрішньо переміщених осіб, 

самотніх жінок, які мають дітей, а також жінок із сільської місцевості; 

• надавати юридичні, фінансові та адміністративні консультації жінкам, які мають намір 

працювати у сфері інклюзивного бізнесу, створити умови для гендерної рівності у 

питаннях доступу до фінансових ресурсів та ринків реалізації товарів і послуг; 

• поширити досвід кращих практик діяльності підприємств інклюзивного бізнесу 

шляхом організації тренінгів, круглих столів, конференцій, зустрічей із жінкам, які 

мають успішний досвід роботи у цьому сегменті малого та середнього підприємництва; 

• сприяти подоланню сприйняття стереотипу “гендер” як феміністичного руху “проти 

чоловіків”, усвідомленню того, що метою гендерної рівності є партнерство, рівні 

можливості, розкриття потенціалу і талантів людини, незалежно від її статі;   

• сприяти встановленню оптимального балансу між роботою та приватним життям для 

працюючих батьків та матерів, зокрема, шляхом створення дитячих садків при МСП чи 

їхніх об’єднаннях; 

• провести соціальну рекламну кампанію для формування позитивного іміджу жінок в 

бізнесі, поширення історій успіху жінок-підприємців; 

• покращити доступ жінок до фінансових ресурсів для розвитку підприємництва завдяки 

запровадженню нових спеціалізованих програм та/або квот і преференцій в існуючих 

моделях фінансування МСП; 

• забезпечити гендерний баланс на підприємствах шляхом квотування і з чіткими 

санкціями за недотримання квот; 

• ініціювати та лобіювати законодавче врегулювання введення обов’язкового розподілу 

відпустки по догляду за дитиною таким чином, щоб кожен з батьків використовував не 

менше ніж 30% від її загальної тривалості; 
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• підтримувати створення об’єднань, спілок та асоціацій жінок-підприємців як прояв 

їхньої солідарності.  

 

 

Бізнес, дружній до довкілля 

• популяризувати ідею та кращі практики розвитку «зелених» бізнесів як чинника 

сталого розвитку громад і регіонів; 

• стимулювати створення нових підприємств інклюзивного бізнесу в сфері зеленої 

енергетики, енергоефективності та ЕКО-сервісів, екологічного туризму, екологічного 

будівництва, переробки  відходів і повторного використання матеріалів, надання різних 

видів екологічних  послуг, виробництва органічної продукції; 

• стимулювати публічно-приватні партнерства та створення навчальних і 

консалтингових центрів для людей, які мають намір створити інклюзивні підприємства 

і працювати в екологічному бізнесі; 

• підтримувати розвиток інноваційних бізнесів і стартапів, що створюють дружні до 

довкілля зелені технології зі значним потенціалом зростання, а також МСП, які у своїй 

діяльності дотримуються вітчизняних та міжнародних норм і правил; 

• ініціювати та стимулювати створення фінансових і кредитних продуктів для МСП, які 

виробляють товари чи надають послуги у видах економічної діяльності, що дружні до 

довкілля; 

• стимулювати створення суб’єктів господарювання в сфері оцінки впливу  діяльності 

МСП на довкілля, моніторингу діяльності МСП щодо відповідності чинним 

екологічним нормам та вироблення рекомендацій щодо зменшення впливу МСП на 

довкілля.  

 

Соціальне підприємництво 

• розкрити перспективи розвитку соціального підприємництва у середовищі інклюзивної 

економіки; 

• популяризувати серед приватних інвесторів та широкої громадськості соціальний 

вплив та значення соціальних підприємств для інклюзивного економічного зростання;  

• сприяти зростанню та розвитку потенціалу соціальних підприємств шляхом підтримки 

та супроводження стартапів, навчання, підвищення кваліфікації, залучення до 

державних закупівель; 

• активно залучати соціально вразливі верстви населення до соціального підприємництва 

та використання інших інклюзивних бізнес-моделей; 

• стимулювати започаткування нових видів діяльності, пошук нових технологій, бізнес-

ідей та новаторських підходів у середовищі соціального підприємництва; 

• сприяти формуванню бізнес-спільноти соціального підприємництва; 

• вивчати та узагальнювати напрацьований досвід функціонування соціальних 

підприємств, організовувати поширення досвіду та обмін ним. 

 

Загальні рекомендації 

• здійснювати роботу щодо популяризації та поширення знань про інклюзивний бізнес 

та інклюзивне економічне зростання серед представників органів місцевого 

самоврядування, МСП, недержавних організацій; 

• забезпечувати сприятливі умови для розвитку соціального партнерства між 

державними організаціями, бізнесом і некомерційним сектором, ініціювати 

обговорення питань розвитку інклюзивних бізнес-моделей;  

• сприяти доступності МСП до кредитних ресурсів в рамках розвитку інклюзивного 

бізнесу, зокрема за рахунок розроблення та виконання цільових кредитних програм та 

за рахунок грантових коштів;  
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• популяризувати ідеї інклюзивного розвитку бізнесу серед підприємницьких кіл, 

вивчити та поширювати досвід національних і закордонних прикладів успішної 

діяльності інклюзивних малих і середніх підприємств шляхом проведення семінарів, 

тренінгів, зустрічей з діючими підприємцями; 

• визначити найбільш перспективні та соціально значущі ніші розвитку, де відсутня або 

зведена до мінімуму конкуренція із комерційним бізнесом, стимулювати створення 

мережі  бізнес-партнерів, які володіють досвідом роботи, мають контакти та навички 

діяльності і готові надати підтримку підприємствам інклюзивного бізнесу; 

• сприяти доопрацюванню бізнес-ідей ініціаторів-початківців інклюзивного бізнесу та їх 

інтеграції до місцевої підприємницької спільноти (включення до спілок, надання порад 

та консультацій, нагородження відзнаками на кшталт підприємець року тощо); 

• надавати послуги інклюзивному бізнесу на різних стадіях його розвитку – від моменту 

реєстрації до моменту завершення діяльності; 

• акцентувати увагу суспільства на найбільш гострих соціальних проблемах місцевого та 

регіонального рівнів, які можуть бути вирішені за рахунок інклюзивного розвитку 

підприємництва;  

• стимулювати зростання зацікавленості з боку приватних інвесторів, широкої 

громадськості до інклюзивного бізнесу та його потенційних можливостей у вирішенні 

соціальних проблем міст; 

• ініціювати створення інклюзивних бізнес-моделей для вирішення конкретних 

соціальних проблем. 


