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У статті здійснено дослідження еволюції 
моделей та концепцій регіонального зрос‑
тання, які сформували теоретичний фун‑
дамент інклюзивного бачення регіонального 
розвитку. Сформовано схематично-нагля‑
довий опис генезису теорії інклюзивного 
розвитку регіону. На основі логічно-концеп‑
туального аналізу основних ідей, що обґрун‑
товувалися прихильниками різних теорій 
розміщення та регіонального зростання, 
виокремлено сім періодів розвитку наукових 
течій, які здійснили внесок у становлення 
інклюзивного підходу до соціально-еконо‑
мічного піднесення. Доведено, що теорія 
інклюзивного зростання пройшла короткий, 
однак стрімкий шлях еволюції, формуючись 
під впливом загальних тенденцій розвитку 
суспільства з певними обставинами і вихід‑
ними умовами. Розкрито сутність інклюзії 
та наведено підходи науковців і міжнародних 
організацій до трактування інклюзивного 
розвитку, визначення основних його склад‑
ників.
ключові слова: теорії регіонального розви‑
тку, генезис теорії інклюзивного розвитку 
регіону, регіон, інклюзивний розвиток, інклю‑
зія, зниження бідності.

В статье осуществлено исследование эво‑
люции моделей и концепций регионального 
роста, которые сформировали теорети‑
ческий фундамент инклюзивного видения 
регионального развития. Сформировано 
схематическое описание генезиса теории 
инклюзивного развития региона. На основе 
логико-концептуального анализа основных 
идей, которые обосновывались сторонни‑
ками различных теорий размещения и реги‑
онального роста, выделены семь периодов 
развития научных течений, совершивших 
вклад в становление инклюзивного под‑
хода к социально-экономическому подъему. 
Доказано, что теория инклюзивного роста 
прошла короткий, но стремительный путь 
эволюции, формируясь под влиянием общих 
тенденций развития общества с опреде‑
ленными обстоятельствами и исходными 
условиями. Раскрыта сущность инклюзии 
и приведены подходы ученых и международ‑
ных организаций относительно трактовки 
инклюзивного развития, определены основ‑
ные его составляющие.
ключевые слова: теории регионального 
развития, генезис теории инклюзивного 
развития региона, регион, инклюзивное раз‑
витие, инклюзия, снижение бедности.

The article investigates the evolution of regional growth models and concepts that have formed the theoretical foundation for an inclusive vision of regional 
development. It has been found that over the period of its existence, the problem of regional development has led to the emergence of a large number of theo‑
ries that reflect different approaches to its solution. In each of them, a key role is played by one of the growth factors, or increased attention is given to a specific 
objective within a specific regional policy. The schematic and supervisory description of the inclusive regional development theory genesis has been formed. 
On the basis of logical and conceptual analysis of the main ideas, which were justified by the supporters of different theories of location and regional growth, 
six periods of scientific trends development were identified, which contributed to the formation of an inclusive approach to socio-economic uplift. It is proved 
that the theory of inclusive growth has passed a short but rapid path of evolution, formed under the influence of general tendencies of a society development 
with certain circumstances and starting conditions. It is determined that modern development is uneven. The fast-growing economies of several countries are 
increasingly confronted with deepening socio-economic inequality and the problem of social exclusion. Such trends have led to the proliferation of inclusive 
growth and concentration studies in the economic literature and a focus on equal access to health services, human capital development, environmental sus‑
tainability, increased social protection and food security as factors of global security. The essence of inclusion is disclosed and approaches of scientists and 
international organizations on interpretation of inclusive development, definition of its main components are given. The above approaches to understanding 
inclusive development indicate that there is no commonly accepted definition and common understanding of this process today. However, this theory has been 
widely accepted by a wide range of specialists, and the importance of inclusive economic growth has been recognized by leading international organizations.
Key words: regional development theories, genesis of the inclusive regional development theory, region, inclusive development, inclusion, poverty reduction.

ГенеЗис теорії інклЮЗивноГо роЗвитку реГіону
GENESIS OF THE REGIONAL INCLUSIVE DEVELOPMENT THEORY

Постановка проблеми. Протягом періоду 
свого існування проблематика регіонального роз-
витку спричинила появу великої кількості теорій, 
що відображають різні підходи до її вирішення. 
У кожній із них ключову роль відводиться одному 
з чинників зростання або посилена увага приді-
ляється конкретній цілі у рамках визначеної регі-
ональної політики.

За сучасних умов реформи децентралізації 
акцент у підвищенні ефективності регіонального 
розвитку робиться саме на місцевому рівні, тому 
дослідження генезису теорій регіонального роз-
витку та зародження інклюзивної концепції соці-
ально-економічного зростання внаслідок еволюції 
поглядів на визначені пріоритети розвитку про-
сторових систем набувають особливої ваги в кон-
тексті перспектив їх адаптації до потреб місцевого 
управління розвитком регіону.

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Засади теорії інклюзивного розвитку заклали у своїх 
дослідженнях закордонні вчені: R. Anand, E. Iancho-
vichina, J. Gupta, Gable S. Lundstrom, C. Vegelin 
та ін. Серед вітчизняних науковців сучасну пара-
дигму розвитку регіону розкривають А.В. Кожина, 
М.І. Мельник, В.К. Сапун, В.Р. Селезньова, О.Д. Про-
гнімак та ін. Критично осмислюючи проблематику 
регіонального зростання, вони відзначали різні 
аспекти цього процесу, здійснюючи систематизацію 
існуючих підходів, та виділяли логічно-наслідковий 
зв’язок їх виникнення. Водночас генезис інклюзив-
ної концепції зростання, яка була створена не так 
давно і набула особливого поширення останніми 
роками, розкритий фрагментарно, що зумовлює 
необхідність поглиблення досліджень теоретичного 
базису її формування для систематизації та комп-
лексного подання опрацьованого матеріалу.
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Постановка завдання. Метою статті є огляд 
наукових концепцій зростання та регіональної еко-
номіки для розкриття генезису теорії інклюзивного 
розвитку регіону, його сутності та складників.

виклад основного матеріалу дослідження. 
Упродовж розвитку суспільства вчені намагалися 
знайти вирішення проблем, які виникали у той чи 
інший історичний період, обґрунтовуючи відпо-
відні наукові концепції та гіпотези, формуючи сис-
тему уявлень про закономірності функціонування 
економічної, соціальної, культурної, екологічної та 
інших сфер діяльності людини.

Пошук ефективної моделі регіонального розви-
тку призвів до виникнення низки теорій, які своїм 
завданням ставлять забезпечення соціально-еко-
номічного зростання і добробуту населення. Однак 
кожна з них по-своєму інтерпретує цільові пріори-
тети та шляхи досягнення цих завдань, обґрунтовує 
відмінний набір інструментів і засобів їх досягнення.

Теорія розвитку регіону являє собою цілісну 
систему взаємопов’язаних принципів, ідей, висно-
вків та уявлень про зв’язки між явищами і проце-
сами, що пояснюють тенденції змін соціально-еко-
номічного зростання.

Теорія інклюзивного зростання пройшла корот-
кий, однак стрімкий шлях еволюції, формуючись 
під впливом загальних тенденцій розвитку суспіль-
ства з певними обставинами і вихідними умовами 
(історичними, політичними, ресурсними тощо), 
а також проблем, що набували більшої ваги в той 
чи інший період.

Тривалий час у наукових дискусіях із питань 
територіального розвитку економічне зростання 
вважалося найважливішим чинником, однак із 
часом акценти почали зміщуватися в бік нематері-
альних вимірів якості життя. Стало очевидним, що 
економічного зростання недостатньо для поліп-
шення добробуту населення [1, с. 103]. Тяжка еко-
логічна ситуація внаслідок техногенної діяльності, 
низка соціально-політичних проблем довели, що 
оцінка економічних, соціальних чи інших процесів 
суто з позиції фінансової та матеріальної рента-
бельності є недосконалою.

Виклики сучасного регіонального розвитку змі-
нили цільові орієнтири з економічних пріорите-
тів на задоволення потреб людини як основного 
чинника та ресурсу соціально-економічного зрос-
тання. Основними критеріями зростання сьогодні 
стали параметри фізичного й духовного здоров’я, 
освіти та можливості самореалізації людини. Усе 
це дало підґрунтя для формування концепції 
інклюзивного розвитку, яка розширює традиційні 
моделі економічного зростання, акцентуючи увагу 
на значимості людського капіталу, екологічного 
стану довкілля, соціального захисту.

Аналіз і систематизація моделей та концепцій, 
які заклали теоретичний фундамент інклюзивного 
бачення регіонального зростання, дали змогу сфор-
мувати схематично-наглядовий опис генезису теорії 
інклюзивного розвитку регіону, наведений на рис. 1.

Необхідно підкреслити, що всі теорії розви-
тку тісно пов’язані між собою. Інколи одну теорію 

рис. 1. Генезис теорії інклюзивного розвитку регіону

Джерело: узагальнено автором
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дослідники відносять до різних груп, що поясню-
ється складними явищами процесів розвитку, до 
яких часто неможливо застосувати жорсткі рамки 
конкретної моделі або концепції.

Відрізняючись за фундаментальними підхо-
дами, теорії пропонують різні механізми впливу на 
стан територій з урахуванням розміщення еконо-
мічних об’єктів, їх взаємодії із зовнішнім середови-
щем, взаємодії і партнерства на місцевому рівні, 
людського потенціалу та ін. Певною мірою кожна 
з них відображає сутність процесів будь-якого регі-
ону на якомусь етапі його розвитку. При цьому век-
тор наукових досліджень у цій сфері зміщується 
з макрорівня на макрорівень.

На основі логічно-концептуального аналізу 
основних ідей розглянутих теорій можна виокре-
мити сім періодів розвитку наукових течій, які здій-
снили внесок у становлення інклюзивного підходу 
до соціально-економічного зростання регіону:

1-й – теоретичне обґрунтування моделей тери-
торіальної організації виробництва; забезпечення 
розвитку за рахунок оптимального розміщення та 
зменшення витрат, зокрема транспортних;

2-й – регіональний розвиток ототожнюється 
з економічним зростанням, характерним є поси-
лення ролі виробництва та продуктивності праці;

3-й – дослідження спрямовуються на фор-
мування полюсів зростання; каталізатором регі-
онального розвитку виділяється місто як центр 
виникнення чинників росту; розглядається вплив 
центру на периферійні території та закономірності 
поширення чинників розвитку;

4-й – посилення конкурентних відносин зумовило 
активізацію досліджень щодо визначної ролі міцних 
власних позицій у розвитку регіону; акцент зміщу-
ється на дослідження ендогенних чинників зростання;

5-й – на регіональний розвиток починають 
чинити вплив глобалізація, інформатизація та роз-
виток міжнародних відносин;

6-й – виникають теорії інтегрованого характеру, 
які своїм завданням ставлять комплексні цілі – 
досягнення соціального, економічного та екологіч-
ного розвитку, підвищення якості життя населення;

7-й – основними показниками територіального 
розвитку стають параметри фізичного й духовного 
здоров’я, освіти та можливості самореалізації 
людини при цьому відповідальність за розвиток 
регіонів покладається на місцеву владу.

Ідеї інклюзивного розвитку з’явилися у другій 
половині ХХ ст., зосереджуючись на різних рів-
нях, включаючи індивідуальність, державу та між-
народні відносини. Вперше термін інклюзії було 
застосовано в 1970-х роках у США, але тоді виді-
ляли лише соціальну інклюзію, під якою розуміли 
збільшення ступеня участі всіх громадян у соціумі, 
коли кожна людина як індивідуальність сприйма-
ється суспільством і має можливість повноцінно 
брати участь у соціумі [2, с. 179].

Інклюзивний підхід забезпечує справед-
ливі можливості і рівноправ’я для економічних 
учасників, дає змогу залучити більшу частину 
трудових ресурсів до ефективної діяльності, 
що супроводжується вигодами, принесеними 
кожному сектору економіки та різним верствам 
суспільства.

Розглядаючи поняття інклюзії, О.Д. Прогнімак 
трактує його як збільшення ступеню участі усіх 
громадян соціуму у процесі економічного зрос-
тання і справедливий розподіл його результатів [3]. 
Інклюзивний розвиток заснований на такому типі 
економічного зростання, який дає змогу відчути 
його результати кожному члену суспільства, охо-
плюючи всі сфери його життя.

Дж. Гупт та К. Вегелін стверджують, що інклю-
зивне зростання не лише створює нові еконо-
мічні можливості, а й забезпечує рівний доступ 
до них для всіх верств суспільства, особливо 
бідних [4].

О. Янчовичина та Гейбл С. Лундстрем трак-
тують інклюзивне зростання як підвищення тем-
пів зростання та збільшення розміру економіки 
шляхом надання рівних умов для інвестицій 
та збільшення можливостей для продуктивної 
зайнятості [5].

О. Хоменко у своїх дослідженнях указує, що 
інклюзивне економічне зростання передбачає рів-
ноправний та справедливий розподіл благ, ство-
рення умов для повного використання трудового 
потенціалу та соціальної залученості з метою 
подолання бідності, базуючись на принципах ста-
лого розвитку [6].

Узагальнюючи наведені підходи, погоджуємося 
з ствердженням М.І. Мельник щодо наявності різ-
нобічного трактування поняття «інклюзивний роз-
виток», яке розглядається як економічний розви-
ток на основі скорочення бідності та нерівності, 
а також як процес максимальної участі населення 
у визначенні орієнтирів та забезпеченні зростання; 
надання рівних можливостей реалізації влас-
ного людського потенціалу для всього населення 
незалежно від соціально-економічних умов, статі, 
місця проживання, віросповідання, етнічних коре-
нів тощо [7]. Тобто інклюзивний розвиток буду-
ється на поєднанні рівних можливостей і рівності 
доступу до результатів праці.

Наведені підходи до розуміння інклюзивного 
розвитку свідчать про те, що сьогодні не існує 
загальноприйнятого визначення й єдиного уяв-
лення про цей процес. Однак ця теорія була 
досить активно сприйнята широким колом фахів-
ців, а значимість інклюзивного зростання еконо-
міки визнана провідними міжнародними організа-
ціями (табл. 1).

Реалізація заходів у межах інклюзивного розви-
тку повинна сприяти скороченню міжрегіональної 
диференціації, досягнути чого можна, стимулюючи 
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Таблиця 1
трактування інклюзивного розвитку міжнародними організаціями

міжнародна організація трактування інклюзивного розвитку основні акценти

Світовий банк [8]
Інклюзивність – концепція, яка охоплює спра-
ведливість, рівність можливостей та захист 
на ринку праці

Наголошується на трьох елементах, необ-
хідних для інклюзивності і стійкості роз-
витку: зростання інвестицій у людський 
розвиток, посилення систем безпеки; 
дотримання екологічно стійкого розвитку

ОЕСР [9]

Інклюзивне зростання – це економічне зрос-
тання, яке створює можливості для всіх про-
шарків населення і справедливо розподіляє у 
суспільстві переваги від збільшеного добробуту

Акцентується на розширенні можливос-
тей і справедливому розподілі результа-
тів економічного зростання

Європейська Комісія [10]

Визначає інклюзивне зростання як забезпе-
чення високого рівня зайнятості, інвестування 
в освіту, боротьбу з бідністю і модернізацію 
ринків праці, системи соціального захисту і 
сприяння більшому об’єднанню суспільства  

Інклюзивне зростання розглядається як: 
повне використання трудового потен-
ціалу, зниження бідності та її наслідків, 
розвиток соціальної залученості, усу-
нення регіональних диспропорцій

Міжнародний валютний 
фонд [11]

Інклюзивне зростання як підвищення темпів 
зростання за рахунок надання єдиного про-
стору для інвестицій і продуктивної зайня-
тості населення 

Вказується на роль інвестицій та зайня-
тості у досягненні зростання

Всесвітній економічний 
форум [12]

Інклюзивне зростання розглядає як еконо-
мічне зростання що досягається зниженням 
нерівності в доходах та однаковими можли-
востями для всього населення

Акцентує увагу на бідних, особливо в 
тій частині робочої сили, яка залучена в 
діяльність із низькою продуктивністю і/або 
повністю виключена з процесу зростання

Джерело: складено автором за даними [8–10]

зацікавленість місцевого самоврядування та 
жителів громад у зростанні продуктивності праці, 
зниженні витрат, шляхом дотримання принципів 
«зеленої» економіки, запровадження інновацій 
тощо. З іншого боку, відмінності у наявному при-
родо-ресурсному, трудовому потенціалі, стані та 
структурі господарства різних територій зумовлю-
ють нерівні можливості їх потенційного зростання 
та доводять необхідність створення системи вза-
ємодопомоги між регіонами задля згладжування 
початкових відмінностей у рівнях економічного та 
соціального розвитку.

висновки з проведеного дослідження. Сис-
тематизація теорій розвитку регіону дає змогу зро-
бити висновок про їх широкий спектр, різні ідейні 
підходи до впливу на досягнення позитивних змін 
параметрів територіально-просторової системи, 
зниження рівня регіональної диференціації та аси-
метричного розвитку.

Переосмислення сутності розвитку та набуття 
ним людиноцентристського спрямування на тлі 
критичного стану існуючих екологічних проблем 
зумовили формування нових теоретичних засад, 
ефективних концепцій та моделей регіонального 
зростання. Ураховуючи сучасні тенденції та цільові 
орієнтири соціально-економічного піднесення сві-
тової спільноти, вирішенням окресленої проблеми 
постає теорія інклюзивного розвитку регіону, що є 
квінтесенцією еволюції теоретичних засад регіо-
нального зростання. Отже, сьогодні в Україні, як 
і у світі, зростає інтерес до інклюзивного розвитку, 
що зумовлює необхідність подальших досліджень 
теоретичних засад та практичних рекомендації 
щодо його забезпечення.
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