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Учасники конференції усвідомлюють, що в умовах глобалізаційних викликів,
перманентних економічних криз, загрози екологічних катастроф, поляризації суспільства
фактично формується нова реальність, яка вимагає пошуку адекватних механізмів для
розв’язання наявних проблем та адаптації до складних умов сьогодення. Практика провідних
економік світу переконливо доводить, що подолання проблем і конфліктів, з якими все частіше
стикається людство на різних рівнях – від планетарного до локального, стає реальністю лише
за умови активного залучення до економічної діяльності різних прошарків населення.
Достойний дохід, належний соціальний захист, цікаве та багатогранне життя можна
забезпечити лише тоді, коли соціальне інвестування стає пріоритетом для держави, а розвиток
бізнесу органічно поєднує в собі прибутковість і соціальні інвестиції.
Рік, що минув після проведення І Міжнародної конференції з інклюзивного розвитку
бізнесу показав, що в Україні вже зроблені перші реальні кроки на шляху усвідомлення
державними інституціями, органами місцевого самоврядування, бізнес-спільнотою та
громадськістю важливості інклюзивної економіки для забезпечення суспільного прогресу,
розв’язання соціально-економічних проблем населених пунктів та їхніх мешканців. Загальні
питання інклюзивного розвитку бізнесу, інтеграції вразливих категорій населення, зокрема
жінок, внутрішньо переміщених осіб, ветеранів АТО, людей з інвалідністю для розв’язання
своїх проблем знайшли відображення у низці нормативно-правових актів, стали предметом
обговорення на конференціях і форумах різного рівня. В Україні вже є чимало прикладів
успішної діяльності підприємств інклюзивної економіки, досвід яких вартий поширення та
наслідування.
Якщо у питанні усвідомлення державними управлінцями та місцевими політичними
елітами важливості інклюзивної економіки крига скресла, то у пошуку шляхів розбудови
соціальної економіки, інвестицій для досягнення соціальних змін, підтримки підприємств, які
створені вразливими категоріями населення, їхньої інтеграції лишається ціла низка
невирішених проблем. Саме ці питання стали предметом обговорення на ІІ Міжнародній
конференції з інклюзивного розвитку бізнесу. У результаті дискусій та ознайомлення з
кращими світовими і вітчизняними практиками діяльності підприємств інклюзивного бізнесу
були розроблені конкретні рекомендації, втілення яких сприятиме розширенню соціальних
інвестицій, розбудові соціального підприємництва, жіночого бізнесу, бізнесу за участі
ветеранів АТО, інтеграції вразливих категорій населення для спільного вирішення їхній
проблем.
Інвестиції для досягнення соціальних змін
• формувати нову парадигму підприємницького мислення та інвестування,
запровадження соціальних інновацій для розв’язання нагальних соціальних та
екологічних проблем;
• популяризувати ідеї інвестування для досягнення соціальних змін як ефективного
механізму активізації розвитку соціального підприємництва;
• провести соціальну рекламну кампанію з метою формування позитивного іміджу
соціальних інвесторів, поширити інформацію про кращі вітчизняні та світові практики
інвестицій для досягнення соціальних змін;
• організувати тренінгові програми у містах для підприємців, які мають намір працювати
у сегменті соціального підприємництва на основі імпект-інвестицій;
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поширити досвід кращих практик діяльності соціальних підприємств з імпектінвестиціями шляхом проведення тренінгів, круглих столів, конференцій, зустрічей з
підприємцями, які мають досвід роботи у цьому сегменті інклюзивного бізнесу.
Соціальне підприємництво
продовжити роботу з просування ідей соціального підприємництва серед центральних
і регіональних органів влади з метою відображення базових засад інклюзивної
економіки в нормативно-правових документах, стратегіях і програмах розвитку МСП,
які приймаються на загальнодержавному та регіональному рівнях;
популяризувати серед приватних інвесторів, представників бізнес-спільноти, широкої
громадськості ідей соціального підприємництва шляхом доступу до онлайн-курсів,
проведення тренінгів і круглих столів;
організувати навчання вразливих категорій населення, представників МСП основам
організації діяльності у сфері соціального підприємництва, у т. ч. завдяки онлайн
курсам;
продовжити практику активного залучення соціально вразливих категорій населення
до соціального підприємництва та використання інших інклюзивних бізнес-моделей;
вивчати, узагальнювати та поширювати кращий досвід підтримки соціального
підприємництва регіональними органами влади та органами місцевого
самоврядування;
сприяти започаткуванню нових видів діяльності у сфері соціального підприємництва,
стимулювати пошук новаторських ідей в його середовищі, активізувати формування
бізнес-об’єднань підприємств з метою розв’язання проблем та лобіювання власних
інтересів;
Жіноче підприємництво
продовжити вивчення досвіду провідних країн світу щодо особливостей ведення
жіночого бізнесу з метою вироблення в Україні норм, правил і законодавчих ініціатив
для стимулювання розвитку жіночого підприємництва;
розширити асортимент різних типів консультацій (юридичних, фінансових,
адміністративних, адвокаційних), які надаються жінках, що працюють у сфері
інклюзивного бізнесу, є власниками МСП чи мають наміри започаткувати такий бізнес;
сприяти забезпеченню доступу жінок-підприємниць до фінансових ресурсів для
розвитку їхнього бізнесу;
розкрити потенційні можливості посилення економічної спроможності жінок через
їхню участь у соціальному підприємництві;
ознайомити представників МСП, керівників місцевих і регіональних органів влади з
особливостями та проблемами розвитку жіночого підприємництва в Україні з
використанням рекомендацій аналітичного дослідження «Інклюзивний розвиток
бізнесу: жіноче підприємництво»;
поширити кращий досвід діяльності підприємств інклюзивного бізнесу шляхом
організації тренінгів, круглих столів, конференцій, зустрічей із жінками, які мають
успішний досвід роботи у цьому сегменті МСП.
Розвиток підприємництва як механізм економічної інтеграції ветеранів АТО
узагальнити проблеми започаткування та розвитку ветеранського бізнесу з метою
розробки пропозицій щодо їх вирішення на рівні державних і регіональних органів
влади;
вивчити кращий досвід діяльності підприємств інклюзивного бізнесу, засновниками та
учасниками яких є ветерани АТО;
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поширити досвід та активно використовувати практику повернення ветеранів АТО до
цивільного життя шляхом залучення їх до підприємницької діяльності;
стимулювати процес економічної інтеграції ветеранів АТО завдяки формуванню
бізнес-об’єднань підприємств інклюзивного бізнесу;
вивчити питання та розробити пропозиції щодо спрощення процедури пошуку джерел
фінансування підприємствами ветеранського бізнесу;
Економічна інтеграція вразливих груп населення
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започаткувати практику створення бізнес-об’єднань серед вразливих категорій
населення для лобіювання та просування їхній інтересів у сфері інклюзивної
економіки;
пошити досвід діяльності бізнес-об’єднань щодо створення сприятливого бізнессередовища та відстоювання інтересів представників МСП.
сприяти кооперативній співпраці між підприємствами МСП, засновниками та
учасниками яких є вразливі категорії населення;
сприяти формуванню позитивного іміджу бізнес-об’єднань як одного з елементів
інтеграції вразливих категорій населення;
посилити комунікацію між бізнес-об’єднаннями, які створені різними вразливими
категоріями населення, для відстоювання спільних інтересів і створення сприятливого
бізнес-середовища;
Загальні рекомендації
активізувати роботу щодо популяризації та поширення знань про інклюзивний бізнес
та інклюзивне економічне зростання з метою включення їхніх базових засад до
нормативних документів, стратегій і програм, якими керуються у своїй роботі
керівники центральних, регіональних і місцевих органів влади;
підтримати створення інституцій інклюзивного розвитку для стимулювання соціальних
інновацій, популяризації ідеї соціального інвестування, як найбільш сучасних і
прогресивних напрямків розбудови територіальних громад, регіонів та країни в цілому;
поглибити співробітництво між державними інституціями та бізнесом, сприяти
формуванню державної політики, основою якої є побудова громадянського суспільства
з опорою на соціальне партнерство та інклюзивну економіку;
сприяти визнанню на рівні країни одним із пріоритетних напрямків її економічного
відродження розбудову інклюзивної економіки з акцентом на соціальне
підприємництво та соціальні інвестиції;
стимулювати економічну інтеграцію вразливих категорій населення через формування
бізнес-об’єднань для відстоювання спільних інтересів, створення сприятливого
підприємницького середовища, акумуляції фінансових ресурсів і розв’язання
соціальних проблем;
посилити можливості доступу інклюзивних МСП до кредитних та грантових ресурсів
шляхом навчання та набуття досвіду розроблення проектів;
сприяти формуванню нової парадигми підприємницького мислення, стимулювати
зростання зацікавленості з боку приватних інвесторів, широкої громадськості до
інклюзивного бізнесу та його потенційних можливостей у розв’язанні соціальних
проблем міст і регіонів;
продовжити практику активного залучення вразливих категорій населення до
соціального підприємництва, використання інших інклюзивних бізнес-моделей для
посилення їхньої економічної спроможності та розв’язання соціальних проблем;
посилити обізнаність населення з можливостями і перевагами діяльності соціальних
підприємств, у т. ч. завдяки онлайн-навчанню;
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активізувати процес створення онлайн-курсів для навчання різних категорій населення
основам організації та ведення бізнесу та інвестицій щодо досягнення соціальних змін;
сформулювати критеріальні ознаки поняття «соціальний бізнес» з метою введення його
до нормативно-правових актів, які регламентують розвиток малого та середнього
підприємництва.

