Економіка та управління національним господарством
УДК 330.34.011-021.387 (477)
JEL Classification: D63; О18; Q18

Інклюзивний розвиток України як система
2020 Павлов О. І., Дідух С. М.

УДК 330.34.011-021.387 (477)
JEL Classification: D63; О18; Q18

Павлов О. І., Дідух С. М.
Інклюзивний розвиток України як система

Мета статті полягає в удосконаленні наукового уявлення щодо сутності категоріального апарату інклюзивності та визначення інклюзивного розвитку України як певної системи у її просторовому вимірі, секторальному і галузевому зрізах, політичному, економічному, соціальному
і духовному проявах. Визначено, що системний виклик, обумовлений світовою економічною кризою, посиленою епідемією коронавірусної інфекції, поставив в центр уваги світової спільноти проблему подолання бідності та соціально-економічної нерівності як на глобальному, так і на
національному рівнях, що, своєю чергою, актуалізує питання переходу суспільства до засад інклюзивності. Обґрунтовано, що питання трансформації моделі розвитку суспільства набуло значущості на тлі суперечливого розвитку глобалізації, пов’язаного з посиленням розриву між
країнами центру світ-системи та країнами, що перебувають на її периферії. Наукова новизна дослідження полягає у визначенні етапів, напрямів
створення передумов інклюзивності та в обґрунтуванні системного уявлення про інклюзивний розвиток України. Для розкриття сутності та
структури інклюзивного розвитку України здійснено аналіз наукового дискурсу, пов’язаного з категоріальним апаратом дослідження. Було проведено аналітику інклюзивного розвитку на основі ідентифікації парних дихотомій, які розкривають сутність і спрямованість цього процесу.
Представлено рейтинг України за індексом інклюзивного розвитку серед країни, що розвивається. Сформовано системне уявлення про інклюзивний розвиток України, складовими якого є інклюзія як суспільний феномен, власне інклюзивний розвиток як процес, його елементи (об’єкти)
та результат. Виявлено проблеми, які мають свій прояв на національному рівні, у просторовому вимірі, секторальному та галузевому зрізах,
в політичній, економічній, соціальній, духовній сферах суспільної життєдіяльності та є певними перепонами на шляху формування інклюзивного
суспільства; розкрито перспективи суспільного розвитку на засадах інклюзивності. Перспективи подальших наукових розвідок перебувають
у площині обґрунтування вітчизняної моделі інклюзивного розвитку, яка б враховувала специфіку та сучасний стан українського суспільства.
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Pavlov A. I., Didukh S. M. Inclusive development of Ukraine as a system
The purpose of the article is to improve the scientific understanding of the essence of the categorical apparatus of inclusiveness and define the inclusive development of Ukraine as a system in its spatial dimension, sectoral and sectoral sections, political, economic, social and spiritual manifestations. It is determined that the
systemic challenge caused by the global economic crisis, exacerbated by the epidemic of coronavirus infection, has focused on the problem of overcoming poverty
and socio-economic inequality at both global and national levels, which in turn raises the issue of society’s transition to principles. inclusiveness. It is substantiated that the issue of transformation of the model of development of society has become important against the background of the contradictory development of
globalization, associated with the widening gap between the countries of the center of the world system and countries on its periphery. The scientific novelty of
the study lies in the definition of stages, directions of creating the preconditions for inclusiveness, and in substantiating the systemic idea of inclusive development
of Ukraine. To reveal the essence and structure of inclusive development of Ukraine, an analysis of the scientific discourse related to the categorical apparatus of
research was carried out. An analysis of inclusive development was conducted based on the identification of paired dichotomies that reveal the essence and direction of this process. The rating of Ukraine according to the index of inclusive development among the developing country is presented. A systematic idea of inclusive
development of Ukraine is formed, the components of which are inclusion as a social phenomenon, inclusive development as a process, its elements (objects)
and result. Problems that have their manifestation at the national level, in the spatial dimension, sectoral and sectoral sections, in the political, economic, social,
spiritual spheres of public life, and are certain obstacles to the formation of an inclusive society, prospects for social development based on inclusiveness. Prospects
for further scientific research are in the plane of substantiation of the domestic model of inclusive development, which would take into account the specifics and
current state of Ukrainian society.
Keywords: inclusion as a social phenomenon, inclusive development of Ukraine, elements of inclusive development, results of inclusive development, system.
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Вступ. Системний глобальний виклик, який постав
перед людством у вигляді світової економічної кризи, посиленої дією коронавірусної інфекції, поставило перед сучасною цивілізацією питання щодо сенсу буття.
Це питання набуло наукової актуальності та практичної значущості на тлі суперечливого розвитку глобалізації,
пов’язаного з посиленням розриву між країнами центру
світ-системи та країнами, що перебувають на її периферії.
Зокрема, тенденції розвитку економічної глобалізації ставлять під сумнів перспективи подальшої організації суспільного життя на засадах лібералізму. Глобалізація економіки
супроводжується не тільки утворенням глобальних ринків,
а й уніфікацією та універсалізацією способу життєдіяльності у всіх її сферах і вимірах, що підриває принципи особистої свободи, реалізації права приватної власності та втілення в життя демократичних норм. Водночас посилюється розрив між розвинутими країнами центру світ-системи
та країнами, що перебувають на її периферії.
Зазначені процеси ставлять в центр уваги світової спільноти проблему подолання бідності та соціальноекономічної нерівності як на глобальному, так і на національному рівнях, що, своєю чергою, актуалізує питання
переходу суспільства на засади інклюзивності.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз
наукових літературних джерел з досліджуваної теми свідчить про їх значне різноманіття. Тому, враховуючи це, було
здійснено їх систематизацію за відповідними дослідницькими блоками.
У процесі аналізу літературних джерел виділено
публікації, в яких висвітлюються міжнародний досвід реалізації моделі інклюзивного розвитку [1], напрями інклюзивного розвитку України [2; 3], проблеми територіального
вимірювання в умовах інклюзивного розвитку [4], різні аспекти інклюзивності розвитку регіонів [5‒9], розвиток національної економіки на шляху до інклюзивності [10‒14],
стратегія управління інклюзивним розвитком національної
економіки [15; 16]; міститься поглиблений аналіз інклюзивного сільського розвитку в Україні [17‒21]; аналізується
впровадження інклюзивних інновацій в агропродовольчому секторі [22; 23]; розкривається інклюзивність міського
розвитку[24; 25] та розвитку сільських громад [26].
Проте, незважаючи на наявність значної кількості
публікацій з питань інклюзивного розвитку України, серед
них відсутні праці, в яких досліджувана проблема розглядалася б комплексно. Ця обставина й вплинула на вибір
цієї теми.
Метою дослідження є удосконалення наукового
уявлення щодо сутності категоріального апарату інклю76

зивності та визначення інклюзивного розвитку України як
певної системи у її просторовому вимірі, секторальному
і галузевому зрізах, політичному, економічному, соціальному і духовному проявах.
У процесі досягнення мети дослідження використано системний підхід, імплементовано наукову категорію
«ціле–частина» в дослідницьке поле інклюзивного розвитку, застосовано загальнонаукові та економічні методи для
характеристики інклюзивного розвитку України як певної
системи.
Виклад основного матеріалу дослідження. Роз
в’язання завдань дослідження потребує приділення першочергової уваги визначенню наукових категорій, які використовуються у сучасному науковому дискурсі з проблематики, пов’язаної з інклюзивним розвитком. Йдеться
про такі споріднені категорії, як «інклюзивне зростання»,
«економічний розвиток» і «економічне зростання», та споріднені поняття, якими є «інтеграція» та «консолідація».
Про актуальність такого кроку у пізнавальній діяльності свідчить практика некоректного використання
категоріального апарату інклюзивності, яка проявляється
в ототожненні понять «інклюзивне зростання» та «інклюзивний розвиток», хоча є очевидним, що в першому випадку йдеться про кількісні, а в другому ‒ якісні характеристики того ж самого процесу.
Так само є некоректним протиставлення показника
ВВП та спеціальних показників інклюзивного зростання,
які використовуються в практиці індексації інклюзивного
розвитку міжнародними організаціями та науковою спільнотою.
Як приклад такого вільного поводження з науковими
категоріями можна послатися на визначення інклюзивного розвитку як нової концепції економічного зростання,
яке належить В. Решетило. Цей автор пояснює феномен
інклюзії від зворотного, тобто через процес відсторонення значної частини населення від участі у збільшенні ВВП,
процесі економічного зростання, а отже, і у його розподілі
[4, с. 76]. Хоча важко уявити ситуацію, за якої відбувається
зростання обсягу ВВП при зростаючій незайнятості економічно активного населення. Це населення може практично
отримувати соціальну допомогу від економічного зростання лише завдяки перерозподілу ВВП.
Проте такий шлях не веде до дійсної інклюзивності,
хоча при цьому використовуються значні суспільні ресурси для надання допомоги соціально незахищеним прошаркам населення. Однак, як влучно зауважує О. Прогнімак
[27, с. 188], більша «справедливість», «рівність» у розподілі доходів може одночасно сприяти виключенню більш
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вмотивованих і здатних груп населення від активної участі
в процесах політичних, соціальних і економічних змін.
Дійсно, тенденція виключення із українського простору значної кількості кваліфікованого персоналу, з причини відсутності економічних мотивів, спостерігається
протягом усього часу існування суверенної української
держави.
Таким, що звужує розуміння сутності проблеми «виключення» та пом’якшення її суспільної гостроти, є тлумачення інклюзії як широкого спектра «стратегій щодо
забезпечення ресурсів, орієнтованих на підтримку груп населення або окремих громадян, які знаходяться у несприятливому становищі» [28, с. 15].
Ще далі у цьому сенсі пішли окремі соціологи, які
посилаються на запозичене з педагогіки визначення інклюзії як однобічного процесу «що має на меті «включення» когось і кудись (очевидний насильницький відтінок),
результатом якого є наявність у середовищі чужорідного
для нього «тіла». Тому інклюзія сумнівна і як результат ‒
«включений не стає в цьому процесі нормальною частиною загального дружнього оточення» [29, с. 93]. За такою
логікою «когось» краще залишити там, де він є, але це не
є інклюзією.
Можна погодитися з тим, що «у широкому розумінні
інклюзивний розвиток полягає у посиленні залучення до
вирішення політичних, соціально-економічних, екологічних, духовних проблем розвитку країни (регіонів) всіх без
винятку верств населення і соціальних груп (включаючи
найуразливіші категорії), а також територій [25, с. 14]. У запропонованому географами підході до розуміння сутності
інклюзивного розвитку міститься виділення його просторового виміру та виокремлено категорію «залучення» як
системоутворюючої.
Дійсно, аналітика інклюзивного розвитку ґрунтується навколо парних дихотомій «відчуженість (відстороненість) ‒ залученість», «ексклюзивність (виключеність) ‒
інклюзивність (включеність)», «сегрегація ‒ інтеграція»
(табл. 1).
Таблиця 1

Етапи та напрями створення передумов інклюзивності
Напрями

Етапи

→

Перший етап

Відчуженість

Другий етап

Виключеність →

Третій етап

Сегрегація

→

Залученість
Включеність
Інтеграція

Джерело: авторська розробка

Ключем до побудови вітчизняної моделі інклюзивного розвитку є подолання відчуження людини від результатів своєї праці, від процесу виробництва, від самого себе
та суспільства.
Наслідком подолання причин відчуження є настання
стану соціального залучення як готовності до подолання
певних перешкод на цьому шляху.
Головною перешкодою на цьому шляху є виключеність значної частини суспільства від участі у політичних,
економічних, соціальних і духовних процесах.
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Реальною ознакою настання стану включеності громадян у процес суспільних перетворень є становлення громадянського суспільства, в якому понад 50 % соціуму належать до середнього класу.
Тільки в такому заможному суспільстві з’являються
матеріальні та духовні передумови для відходу від практики сегрегації (відділення), фактичного чи юридичного
відокремлення певних суспільних груп, які вирізняються
за расовими, гендерними, соціальними, фізичними, релігійними, мовними чи іншими ознаками.
Саме таке суспільство визнається прогресивною світовою спільнотою консолідованим та інтегрованим для виконання тих завдань, які постають перед ним.
Відтепер зосередимося на характеристиці інклюзивного розвитку України як певної системи, актуальність якої
зумовлена відсутністю у науковому дискурсі подання цього
понятійного конструкту в контексті філософської категорії
«ціле‒частина» («система‒елемент»).
Система ‒ це впорядкована множина взаємопов'язаних
елементів, що становлять певну єдність, якій притаманні
такі властивості, як цілісність, упорядкованість, ієрархічність, доцільність, самовпорядкування, розвиток, взаємодія з навколишнім середовищем.
Відповідно до системного підходу інклюзивний розвиток України одночасно є системою і не є такою. Так, з точки зору релятивізму (від лат. relativus – відносний), за яким
об'єкт характеризується у відносинах з іншими об'єктами,
інклюзивний розвиток України не є власне системою, а входить до складу світового інклюзивного розвитку як його
підсистема. З позиції атрибутивності при характеристиці
цього простору інклюзії на перший план виходить взаємовідносини його складових частин (табл. 2).
Позиціювання України у світовому вимірі свідчить,
що вона за індексом інклюзивного розвитку (IDI) та ВВП
(GDP) на душу населення за останні роки посідає місця у середині п’ятого десятка країн, що розвиваються [11, с. 68].
Тому нашій країні слід рухатися власним курсом до
стану інклюзивності без запозичень тих чи інших моделей
інклюзивного розвитку, як то – американська, європейська
чи китайська.
На цьому шляху доведеться розв’язати невідкладні
проблеми. Передусім – це подолання бідності, рівень якої
становить 45 %, а коефіцієнт Джині – 26,3 % [30]. Зростаєі
рівень безробіття, який у другому кварталі 2020 року досяг
позначки у 9,6 % [31].
Соціально-економічна нерівність має і просторовий
вимір, що потребує прийняття відповідних заходів. За результатами досліджень науковців Інституту економіки та
прогнозування НАН України, для досягнення інклюзивності на рівні сільської та міської територіальних підсистем суспільства необхідно подолати різницю, яка склалася
не на користь першої з них: у соціальній (–16,3 %) та економічній (–10,5 %) сферах [32].
Проте поки що не до кінця зрозумілим залишається питання щодо відстеження зазначених диспропорцій
соціально-економічного розвитку у спільному просторовому вимірі, враховуючи утворення сільсько-міських агломерацій на рівні об’єднаних територіальних громад (ОТГ)
та новоутворених районів.
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Таблиця 2
Системне уявлення про інклюзивний розвиток України
Інклюзія як суспільний
феномен

Включеність усіх верств населення у:
 процес суспільного відтворення;
 систему відносин власності;
 процес політичних, економічних, соціальних, духов
них змін

Інклюзивний розвиток
як процес

Здійснення суспільних перетворень за активної участі
усіх груп населення без їх
обмежень за віковими, статевими, соціальними, політичними, релігійними, етнічними,
фізичними, ознаками

Елементи (об’єкти)
інклюзивного розвитку

Результат інклюзивного
розвитку

 Адміністративнотериторіальні одиниці
 Сектори та галузі національної економіки
 Політична, економічна,
соціальна, духовна сфери
суспільного життя
 Домогосподарства

Формування середовища суспільної гармонії та добробуту, в якому відсутні суспільна
дискримінація за будь-якими
ознаками, бідність та соціальна несправедливість

 Окремі громадяни

Джерело: авторська розробка

У будь-якому разі доречною є пропозиція щодо врахування специфіки інклюзивного сільського розвитку, яка
полягає в усвідомленні недостатності аналізу лише показників економічного зростання на кшталт рівня доходів,
прибутків, обсягів тощо. Перехід до інклюзивного сільського розвитку як гармонічної взаємодії соціальної, економічної та політичної компоненти розвитку людини може
забезпечити підвищення якості життя, що передбачає покращення здоров’я населення, досягнення раціональної
норми його харчування, удосконалення системи надання
освітянських послуг та зменшення диспропорцій у матеріальному забезпеченні [17, с. 4].
У секторальному та галузевому зрізах інклюзивного
розвитку доцільно зосередити увагу на таких напрямах,
як реалізація стратегії «Індустрія 4,0», впровадження сучасних технологій, подолання сировинної спрямованості
агропродовольчого сектора, монопольного статусу великих компаній холдингового типу, підвищення їх соціальної
відповідальності за наслідки господарської діяльності, налагодження партнерського співробітництва між бізнесом,
владою та суспільством.
Серед адміністративно-територіальних одиниць
України найбільш проблемними в плані реалізації завдань
інклюзивного розвитку виглядають регіони. І справа тут
не тільки у незавершеності реформи територіальної організації влади. На цьому рівні найбільш загрозливими
для інклюзивності є міжрегіональні соціально-економічні
диспропорції, які склалися історично та посилилися за
часів незалежної України. Це – великий розрив між регіонами за рівнем ВВП, сукупними доходами населення,
розвитком інфраструктури, що посилює також соціальноекономічну нерівність на груповому та індивідуальному
рівнях.
Різниця між максимальним (м. Київ та Київська область) і мінімальним (Донецька, Луганська, Херсонська області) значеннями індексу інклюзивного розвитку регіонів
є більш ніж двократною [33].
Більш обнадійливою виглядає ситуація щодо переходу до інклюзивного розвитку ОТГ і районів, у просторі
яких відбулися позитивні зрушення передусім у стані їх
інфраструктури. Певні перспективи щодо покращення
рівня життя населення пов’язані з наявністю в межах цих
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соціально-просторових утворень обласних центрів і функціонування великих агрохолдингів.
На рівні сільських громад фахівці відмічають погіршення доступу до суспільних послуг, що супроводжувалось
також істотним розшаруванням за можливістю їх отримання населенням внаслідок різних місць проживання та рівнів доходів. Зокрема, ці умови є кращими в приміській і рекреаційній сільській місцевостях, а також у селах – центрах
виробничих і територіальних утворень; гірші – у сільській
«глибинці», малих і віддалених поселеннях. Більші можливості отримання якісних послуг на селі мають заможні групи населення: міські жителі, які використовують сільську
місцевість як споживче благо (розташування «другого житла», заміських маєтків тощо), та сільські жителі з достатнім
рівнем доходів, а менші можливості – селяни, які займаються низькодохідною сільськогосподарською діяльністю,
пенсіонери, незайняті особи тощо [21, с. 101].
Нові можливості щодо залучення громадськості до
активної участі у політичному, економічному, соціальному
та духовному житті суспільства відкриває децентралізація
влади та управління. У сформованих ОТГ та новоутворених районах, які перетворилися на просторові, інклюзивні
за своєю формою осередки, здійснюється спільна діяльність сільсько-міського соціуму. За таких умов до вирішення нагальних місцевих проблем залучаються не тільки органи місцевого самоврядування, підприємці, а й пересічні
громадяни, які усвідомлюють необхідність переходу до інклюзивного розвитку та суспільного добробуту, керуючись
принципом «зроби сам для себе».
На рівні домогосподарств основна проблема щодо
формування інклюзивності полягає у зменшенні частки витрат на задоволення первинних потреб у загальній структурі витрат.
При цьому задачею переходу до моделі інклюзивного
розвитку є подолання відчуження окремих верств населення від продуктивної суспільної праці. Зокрема, детального
розгляду потребують причини відсутності зацікавленості
сільського населення у роботі. На нашу думку, причини є
обопільними: з одного боку підприємства аграрного сектора дійсно пропонують недостатнього привабливі умови
праці сільському населенню. Середня заробітна у сільському господарстві на кінець 2019 р. складала 9287 грн, у той
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час як у промисловості – на 47 % вище (13652 грн) [34].
Середня заробітна плата в сільському господарстві складає 83,2 % середньомісячної номінальної заробітної плати
штатних працівників в цілому по економіці [34].
З іншого боку – відбулася зміна економічної поведінки сільського населення. Відчуження сільського населення від активної економічної діяльності значною мірою
обумовлено відсутністю матеріальних стимулів, веденням
домашнього господарства, результати якого не оподатковуються та знаходяться в тіні і дозволяють значною мірою
забезпечити прийнятний рівень життя для сільського населення.
На сьогодні модель поведінки сільського населення
є спрощеною: забезпечення досить обмежених потреб (що
обумовлено відсутністю можливості витрачання коштів
у сільській місцевості) переважно за рахунок ведення натурального господарства (яке забезпечує базові потреби) за
відсутності оподаткування доходів від домашнього господарства, а також отримання дотації або пенсії від держави.
Станом на кінець 2019 р. в Україні для ведення особистого селянського господарства використовувалось
2513,4 тис. га земель, що становить основу доходів значної
частки сільських жителів [34].
Тобто в такій ситуації базові потреби сільського населення забезпечуються, а потреби вищого рівня не формуються внаслідок відсутності чинників їх формування.
При будівництві в сільській місцевості нових підприємств, незважаючи на високий рівень безробіття, пошук персоналу є ускладненим для переважної більшості
інвесторів. Однак така модель поведінки не влаштовує
сільську молодь, яке має вищі споживчі настрої та більш
активну ринкову економічну поведінку. Саме тому відбувається відтік молоді із сільської місцевості в більші населені
пункти. На нашу думку, зусилля держави мають бути спрямовані, в тому числі, на зміну споживчої моделі мешканців
сільських територій.
Вектор зміни поведінки, з одного боку, може полягати у виведенні з тіньового сектора економічних контрагентів агропродовольчої сфери. Однак, з іншого боку, тіньова
економіка є однією із моделей формування інклюзивної
економіки, оскільки тіньова економіка зменшує бар’єри
для входу на ринок різних груп населення через відсутність
необхідності формалізації підприємницької діяльності.
Таким чином, розв’язання проблеми переходу до
більш якісного й інклюзивного економічного розвитку на
селі вимагає насамперед суттєвого розширення масштабів
існуючого формального ринку праці, а також диверсифікації сфер і видів зайнятості населення. Окремі громадяни,
що є дієздатними, мають перетворитися з суб’єктів виробництва на споживачів різноманітних суспільних благ.
Таким чином, перехід України до інклюзивного розвитку передусім залежить від розгортання цього процесу
у її різних просторових вимірах, секторах і галузях національного господарства, у політичній, економічній, соціальній та духовній сферах суспільного життя. Не менш важливим на цьому шляху є розроблення та реалізація державної
політики інклюзивного розвитку.
Висновки. Розкриття сутності та структури інклюзивного розвитку України як певної системи потребувало
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здійснення аналізу наукового дискурсу, пов’язаного з категоріальним апаратом дослідження.
Для вирішення цього завдання було проведено аналітику інклюзивного розвитку на основі ідентифікації парних дихотомій, які розкривають сутність і спрямованість
цього процесу. Це дало можливість обґрунтувати етапи та
напрями створення передумов інклюзивності.
Характеристику інклюзивного розвитку України як
певної системи здійснено на основі системного підходу
та в контексті філософської категорії «ціле–частина». Це
дало можливість сформувати системне уявлення про інклюзивний розвиток України, складовими якого є інклюзія
як суспільний феномен, власне інклюзивний розвиток, як
процес, його елементи (об’єкти) та результат.
Представлено рейтинг України за індексом інклюзивного розвитку серед країн, що розвиваються.
Проаналізовано проблеми, які мають свій прояв на
національному рівні, у просторовому вимірі, секторальному та галузевому зрізах, у політичній, економічній, соціальній, духовній сферах суспільної життєдіяльності,
і є певними перепонами на шляху формування інклюзивного суспільства, розкрито тенденції суспільного розвитку
на засадах інклюзивності.
Перспективи подальших наукових розвідок перебувають у площині обґрунтування вітчизняної моделі інклюзивного розвитку, яка б враховувала специфіку та сучасний
стан українського суспільства.
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