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6. Концепція сталого інклюзивного економічного зростання 

 

Вікторія Шиліна, Ольга Соломка 

Національний університет харчових технологій, Київ, Україна 

 

Вступ. Можливості сталого розвитку є об’єктом вивчення і управління на різних 

рівнях економіки, від окремого господарюючого суб’єкта до світової економічної 

системи. 

Матеріали і методи. У дослідженні використані методи: системного підходу, 
діалектичної логіки, дедукції, індукції, прийоми класифікації. Проаналізовано підходи 

до управління розвитком з позицій забезпечення стійкості і узгодженості економічної, 

екологічної та соціальної компонент.  

Результати. Згідно з доповіддю експертів Світового економічного форуму 

«Глобальні ризики - 2017» [1] сучасними трендами, що визначають глобальний 

розвиток, є зростання нерівності в розподілі доходів і багатства, зміна клімату, що 

підсилюється поляризацією суспільства, зростання кіберзалежності і старіння 

населення. 

Концепція «inclusive growth» як одна із сучасних парадигм управління розвитком 

на глобальному рівні є «спільним» оновленим баченням концепцій сталого та 

інноваційного розвитку. Поняття інклюзивного розвитку розглядається як нова 

економічна модель, спрямована на створення збалансованої соціально-економічної 
системи з урахуванням соціальної рівності, факторів навколишнього середовища і 

природних ресурсів.  Інклюзивне зростання - це економічний розвиток, в рамках якого 

виникають можливості для всіх верств населення, справедливо розподіляються 

матеріальні і нематеріальні блага в суспільстві для підвищення його добробуту.  Мова 

йде не тільки про подолання прірви між багатими і бідними, а й про рівні умови 

здобуття освіти, забезпечення охорони здоров’я і безпеки.  Тому інклюзивний підхід 

до зростання передбачає тривалу стратегію, що базується на продуктивній зайнятості.  

Розроблений як альтернатива ВВП, індекс інклюзивного розвитку (Inclusive 

Development Index, IDI) ширше відображає критерії, за якими люди оцінюють 

економічний прогрес своїх країн. В ТОР-10 розвинутих країн за індексом 

інклюзивного розвитку входять Норвегія, Ісландія, Люксембург, Швейцарія, Данія, 
Швеція, Нідерланди, Ірландія,  Австралія, Австрія. В рейтингу країн, що 

розвиваються, Україна посіла 49 місце [2]. 

Висновки. Економічне зростання набуло нерівномірного характеру: посилюються  

торгові конфлікти і геополітичні ризики, існує висока заборгованість державного та 

приватного секторів, нерівність. Перед Україною постало завдання розробки  

комплексної стратегії соціально і екологічно стійкого інклюзивного зростання, в 

результаті чого має бути обмежено зростання економічної й соціальної нерівності 

різних груп населення та деяких територіальних одиниць, тобто досягнуто вищій 

рівень соціальної справедливості. 

Література 

1. The Global Risks Report 2017. URL: https://www.weforum.org/reports/the-global-
risks-report-2017 (last accessed: 20.02.2020).  

2. The Inclusive Growth and Development Report 2018.: URL: 

www.weforum.org/reports/the-inclusive-development-index-2018 

 

 


