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Оцінювання перспектив забезпечення інклюзивного розвитку 
в процесі реалізації державної регіональної політики

Обґрунтовано потребу врахування принципів інклюзивного розвитку під час формування та реалізації 
державної регіональної політики. Розглянуто найбільш поширені в Україні та у світі напрями 
досліджень питань інклюзивного розвитку, серед яких узагальнення теоретико-методологічних 
засад інклюзивного розвитку та обґрунтування національної державної політики інклюзивного 
зростання. Доведено, що диверсифікація регіональної економіки має значний потенціал для реалізації 
цілей інклюзивного розвитку. Здійснено аналіз нормативно-правових засад у сфері державного 
регіонального управління для оцінки перспектив диверсифікації економіки регіонів України. Встановлено 
недостатню орієнтованість державної регіональної політики на подолання моноекономічного укладу 
регіонів України та забезпечення на цій підставі інклюзивного розвитку регіонів. Надано пропозиції 
з удосконалення державної політики регіонального розвитку на засадах впровадження принципів 
інклюзивного розвитку з використанням потенціалу територіальної соціально-економічної інтеграції 
та диверсифікації економіки регіонів.1
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Постановка проблеми. Враховуючи євроінтеграційну спрямованість України, 
необхідність забезпечення інклюзивного розвитку як такого, що поєднує стійкі 
темпи економічного зростання з підвищенням рівня, якості життя людей і 
забезпеченням їх участі у розподілі результатів економічної діяльності, стає одним 
з державних пріоритетів. Його ефективна реалізація в умовах децентралізації 
можлива лише на засадах впровадження регіональної політики, розробленої з 
урахуванням цих потреб і вимог.

Провідними цілями інклюзивного розвитку, зазначеними в стратегічних 
документах ЄС, є досягнення високого рівня зайнятості населення із забезпеченням 
економічної, соціальної і територіальної єдності [18]. В Україні на регіональному 
рівні досягнення такого можливо на засадах підвищення ефективності 
використання регіонального потенціалу, зростання рівня його залучення в 
економічну діяльність. Проте саме обмежені можливості для працевлаштування і 
отримання доходу, а також нерівномірний і «звужений» географічний і галузевий 
розподіл цих можливостей є значною перешкодою для інклюзивного розвитку.

Аналіз останніх досліджень. Одним з основних напрямів оптимізації 
використання продуктивних сил регіонів, спрямованих на зростання включеності 
якомога більшої частки суб’єктів у процес соціально-економічного розвитку, є 
диверсифікація економічної діяльності. Це доведено значною кількістю закордонних 
досліджень з оцінювання взаємозв’язку між регіональною різноманітністю 
економічної діяльності та ефективністю регіональної економіки. Наукові експерти 
зазначали виключно позитивний вплив диверсифікації на показники економічної 
ефективності та розвитку регіону на підставі виявлених закономірностей щодо 
чутливості регіональної економіки до економічних коливань залежно від рівня її 
спеціалізації / диверсифікації [16; 23-26]. Більшою мірою вплив диверсифікації 
на ефективність регіональної економіки досліджувався шляхом оцінювання 
впливів промислової та загальноекономічної різноманітності на якісні зміни 
ринку праці. Це передусім стосувалося виявлення впливів диверсифікації на 
рівень безробіття [21; 22] і рівень доходу на одну особу населення [22; 27], а 
також на формування тенденцій на ринку праці взагалі [17]. Отже, для економіки 
України в умовах значної, історично сформованої, спеціалізації регіональної 
економіки саме диверсифікація володіє тим резервом, який сприяє розкриттю 
соціально-економічного потенціалу регіонів і забезпечує його включеність у 
процеси територіального розвитку. Зокрема, диверсифікація сприяє створенню 
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потенціалу інклюзивного розвитку шляхом розширення можливого спектру 
прикладання праці. Проте в Україні ці проблеми є недослідженими. Навіть питання 
інклюзивного зростання на рівні країни отримали розвитку лише у 2016-2017 рр., 
а протягом 2018 р. набули незначного поширення з акцентом на певних аспектах.

Метою статті є обґрунтування потреб урахування принципів інклюзивного 
розвитку під час формування та реалізації державної регіональної політики; 
доведення потенціалу диверсифікації регіональної економіки для реалізації цілей 
інклюзивного розвитку; розроблення пропозицій з удосконалення державної 
політики регіонального розвитку в контексті вимог інклюзивності.

Основні результати дослідження. Серед найбільш поширених напрямів 
досліджень питань інклюзивного розвитку – узагальнення теоретико-методо логіч-
них засад [7], розкриття сутності інклюзивного розвитку світового господарства 
[15], розгляд європейських підходів до розуміння сутності інклюзив ної моделі 
розвитку економіки в сучасних умовах [11; 13; 15], а також визначення проблем 
її використання в Україні для обґрунтування адекватної національної державної 
політики інклюзивного зростання [2]. Отримали розвиток і дослідження передумов 
підвищення рівня інклюзивності економіки України з використанням потенціалу 
технічних і фінансових міжнародних проектів, програм допомоги з розробленням 
пропозицій щодо визначення потенційних напрямів міжнародної співпраці у 
сфері побудови ефективних інклюзивних інститутів [1]. Традиційно розробленими 
є проблеми подолання бідності та скорочення розриву між різними верствами 
населення, розширення можливостей ефективного перерозподілу та сприяння 
скороченню бідності, а також залучення ізольованих груп людей у суспільні та 
економічні процеси як об’єктивних складових інклюзивного розвитку.

Певного розвитку отримали й регіональні аспекти інклюзивного розвитку. На 
те, що інклюзивний розвиток має локальні виміри, звертають увагу європейські 
дослідники. Під інклюзивним місцевим розвитком розуміється новий вимір 
розвитку, який зосереджує увагу на найбідніших і найбільш маргінальних 
членах суспільства, беручи до уваги економічні, соціальні й екологічні 
аспекти та структурні фактори, які перешкоджають найбіднішим учасникам 
брати участь у процесі розвитку [20, с. 544], і зазначається його пов’язаність 
з концепціями інклюзивного зростання, інклюзивної економіки, добробуту, 
соціальної справедливості та прав людини [19]. Вітчизняні науковці перебувають 
на початковій стадії опрацювання питання, тож їх дослідження свідчать про 
необхідність активізації роботи в напрямі теоретичного обґрунтування місцевого 
інклюзивного розвитку [8], а також визначають гостру потребу у формуванні 
політики з цього питання [14].

Застосування принципів інклюзивності для вирішення завдань регіонального 
со ці ально-економічного розвитку передбачає певні структурні зміни. На розуміння 
ін клю зивного розвитку як процесу структурних змін звертають увагу Н. Богдан і 
С. Вар хурст. Науковці зазначають, що «інклюзивний розвиток є процесом струк-
турних змін, який забезпечує вирішення соціально-економічних проблем всіх груп 
населення, як в формальному, так і неформальному секторах економіки, що до зво ляє 
формувати майбутнє регіонального співтовариства з метою зростання йо го добробуту 
на основі інноваційної взаємодії зі всіма верствами населення» [3]. Про те жодним 
чином дослідження процесу інклюзивного розвитку з точки зору струк турних змін 
не стосується диверсифікації як провідного напряму структурних пере тво рень, 
впровадження якого сприяло б зростанню інклюзивності регіонального розвитку.

Визначення можливостей застосування принципів диверсифікації економіки 
регіонів України для забезпечення інклюзивного розвитку регіонів України 
потребує аналізу та оцінки нормативно-правових засад у сфері державного 
регіонального управління (Державної стратегії регіонального розвитку до 
2020 року (ДСРР-2020), а також Плану заходів з її реалізації) [4-6] як з позиції 
врахування в них вимог інклюзивності, так і з точки зору застосування принципів 
диверсифікації регіональної економіки.

Оцінка врахування ïринциïів інклюзивного розвитку в Державній стратегії 
регіонального розвитку на ïеріод до 2020 р. Нині чинну Державну стратегію 
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регіонального розвитку України на період до 2020 р. (ДСРР-2020) формально 
розроблено з урахуванням європейських вимог і пріоритетів. І, попри відсутність 
у документі чітко визначеної стратегічної спрямованості на забезпечення 
інклюзивного розвитку регіонів, такі акценти в непрямий спосіб сприяють 
підвищенню її рівня. Під час викладення цілей державної регіональної політики 
окремі положення Стратегії ураховують деякі аспекти інклюзивного розвитку. 
Це стосується передусім формування в регіонах обставин щодо самореалізації 
їх потенціалу; створення умов для продуктивної праці населення; забезпечення 
комфортного та безпечного життєвого середовища для людини, підвищення 
якості життя мешканців регіонів незалежно від місця проживання та на 
засадах територіальної соціально-економічної інтеграції і формування єдиного 
загальноукраїнського простору. Проте в основі формування структурної й 
регіональної політик в Україні традиційно перебуває класична циклічно-
еволюційна інтерпретація просторового розвитку. За такого підходу завдання 
регіонального розвитку розглядаються крізь призму структурної оптимізації 
використання продуктивних сил регіону. Це впливає на його економічну структуру 
та, відповідно, забезпечує економічне зростання. Але водночас втрачається 
цілісність розвитку регіону як територіального співтовариства, яка, власне, і має 
становити основу інклюзивності.

Визначення ïотенціалу диверсифікації для інклюзивного розвитку в Державній 
стратегії регіонального розвитку на ïеріод до 2020 р. Попри наявність значного 
потенціалу диверсифікації для досягнення інклюзивного розвитку, у ДСРР-
2020 це питання піднімається дуже обмежено. Так, положення документа в 
межах секторального підходу спираються на необхідність підвищення рівня 
конкурентоспроможності регіонів шляхом оптимізації та диверсифікації 
структури економіки. Але у подальшому увага приділяється лише диверсифікації 
сільськогосподарського виробництва, розвитку альтернативних видів економічної 
діяльності в сільській місцевості, а також диверсифікації джерел енергопостачання 
і підвищенню рівня енергоефективності в регіонах. Ці напрями регіональної 
політики зазначено в Стратегії в якості пріоритетних, що спрямовуються на 
підвищення ефективності регіональних економік. Проте лише перший з них 
певним чином сприяє підвищенню інклюзивності розвитку, навіть попри його 
обмежену орієнтованість на подолання моноекономічного укладу сільських 
територій.

Диверсифікація економічної діяльності сільських територій є вкрай важ-
ливим, проте недостатнім напрямом державної регіональної політики як з 
позиції досягнення цілей ДСРР 2020, так й з точки зору забезпечення в Україні 
інклюзивного розвитку. Враховуючи належність України до країн з індустріально-
аграрною економікою, а також значну регіональну диференціацію за часткою 
окремих напрямів економічної діяльності у ВВП, які визначають типи структури 
економіки регіонів, обмежена зосередженість лише на вирішенні проблеми 
сільських територій є недоцільною. У цих умовах необхідним є розширене 
охоплення регіонів політикою диверсифікації. Такий підхід забезпечить більш 
повне врахування державних і регіональних потреб у забезпеченні різноманітності 
економічної діяльності та сприятиме зростанню інклюзивності розвитку.

Особливо гостро проблеми монофункціональності як основи унеможливлення 
інклюзивного розвитку мають старопромислові регіони України. На важливість 
безпосередньо цього питання Стратегія вказує чітко. Так, у документі серед 
проблем, що потребують негайного вирішення, зазначено: монофункціональність 
економіки старопромислових регіонів, яка призвела до замкненості регіональних 
ринків праці; консервація недосконалої структури економіки старопромислових 
регіонів, їх залежність від кон’юнктури зовнішніх ринків; фактична інтегрованість 
до російського ринку. Особливий наголос робиться на вирішенні зазначених 
вище проблем у Донецькій і Луганській областях. Проте навіть при їх чіткій і 
безпосередній визначеності в ДСРР 2020 як загроз, що виникли внаслідок недоліків 
державної регіональної політики у минулому, подальшого розвитку питання 
диверсифікації економіки старопромислових регіонів не отримало взагалі.
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Отже, саме нечітка позиція щодо диверсифікації регіонів щодо всіх визначених 
у Стратегії типах регіональної економіки, крім сільськогосподарської, обумовлює 
досить високу загрозу подальшої експлуатації застарілої економічної структури 
цих регіонів з використанням потенціалу минулої спеціалізації та лише за рахунок 
модернізації та технічного переоснащення підприємств базових галузей регіонів.

Визначені особливості щодо врахування в ДСРР 2020 р. положень інклюзивного 
роз витку та диверсифікації економіки регіонів обумовили й відповідне віддзер-
ка лен ня цього питання під час формування Плану заходів з реалізації документа 
[9, 10], а також під час формування регіональних стратегій розвитку та заходів з 
їх реалізацій. Відповідно, питання диверсифікації економічної діяльності регі онів 
отримали розвиток лише в регіональних стратегіях сільськогосподарських регіонах.

Висновки та ïроïозиції щодо удосконалення державної ïолітики регіонального 
розвитку в контексті вимог інклюзивності. Зважаючи на значну структурну 
неоднорідність регіонального простору країни, необхідним є забезïечення 
диференційованого ïідходу до кожного з регіонів на основі чіткого визначення типів 
структури їх економік і групування на цій підставі. Враховуючи згадку в ДСРР 
2020 р. п’яти типів економічної структури регіонів (індустріальний; сільсько-
господарський; з домінуванням сфери послуг; з орієнтуванням на сферу послуг 
і промислово-аграрний), доречно було б покласти таку класифікацію в основу 
побудови регіональної політики та розробити окремі рекомендації щодо цих груп 
регіонів щодо соціально-економічного розвитку та забезпечення диверсифікації 
їхніх економік. Визначений диференційований підхід сприятиме підвищенню 
ефективності державної регіональної політики загалом і зростанню інклюзивності 
розвитку на засадах диверсифікації зокрема.

Враховуючи слабку орієнтованість стратегічних документів регіональної 
спрямованості на потреби диверсифікації регіональної економіки, необхідним є 
внесення в Державну стратегію регіонального розвитку до 2020 р., а також в 
Стратегії соціально-економічного розвитку регіонів під час їх актуалізації2

1 змін, 
що стосуються визначення намірів диверсифікації економічної діяльності всіх 
згаданих груп регіонів.

Під час формування заходів з реалізації стратегічних документів у сфері 
регіонального розвитку для забезпечення інклюзивного розвитку на підставі 
диверсифікації економічної діяльності окремий акцент слід зробити на: 
забезпеченні орієнтованості процесу диверсифікації на збільшення частки 
середньовисокотехнологічних, високотехнологічних галузей промисловості; 
зростанні в економіці регіонів частки продукції з високою доданою вартістю; 
зростанні в економіці промислових регіонів частки послуг (ділових, туристсько-
рекреаційних, соціальних); зниженні екологічних навантажень на оточуюче 
середовище: зобов’язаннях економічних суб’єктів господарювання щодо еко-
логічної модернізації виробничих процесів, впровадженні енергозберігаючих 
технологій на виробництві; запровадженні комплексного використання сировини. 
Для посилення урахування принципів інклюзивності в стратегічних документах 
регіонального розвитку необхідним є доповнення Плану заходів і здійснення 
оновлення регіональних стратегій розвитку такими положеннями.

Забезпечення територіальної соціально-економічної інтеграції передбачає 
стимулювання:
−	 інтегруючої ролі міст як центрів економічного та соціального розвитку: 

врегулювання на законодавчому рівні організаційно-правових засад функ-
ціонування міських агломерацій з урахуванням особливостей, сформованих 
реформою децентралізації, зокрема необхідністю врегулювання питань 
взаємодії об’єднаних територіальних громадам, що формують певні агло-
мерації, а також формулювання принципів і механізмів їх взаємодії в межах 
міських агломерацій тощо; внесення змін і доповнень у проект закону 
України «Про міські агломерації» [12] стосовно принципів (ст. 2), умов (ст. 4), 

1 Згідно з Планом заходів з реалізації другого етапу Державної стратегії регіонального розвитку на 
період до 2020 року. URL: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/deyaki-pitannya-realizaciyi-u-20182020-
rokah-derzhavnoyi-strategiyi-regionalnogo-rozvitku-na-period-do-2020-roku
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порядку (Розділ 2) формування агломерацій з урахуванням визнання процесу 
виникнення агломерацій як об’єктивного процесу територіального розвитку 
лише природнім шляхом на засадах потреби співпраці її суб’єктів та визнання 
міських агломерацій як суб’єкта, формування якого на практиці можливо лише 
на основі встановлення системи господарських зв’язків на певній території;

−	 розвитку / ïокращення міжрегіональної сïівïраці, створення умов для 
сïівробітництва регіонів: внесення змін і доповнень у проект закону України 
«Про міські агломерації» стосовно питань управління розвитком агломерацій, 
які стосуються передусім планування території, громадського транспорту та 
спільної інфраструктури, диверсифікації економічної соціальної та культурної 
життєдіяльності міста; внесення змін до Законів України «Про співробітництво 
територіальних громад» та «Про добровільне об’єднання територіальних 
громад» стосовно правового регулювання співробітництва територіальних 
громад навколо великих міст України, зробивши це співробітництво для 
великих міст і довколишніх сіл обов’язковим і на засадах добросусідства;

−	 ïосилення міжрегіональних зв’язків: розвиток комунікаційних мереж; 
створення міжрегіональних систем врегулювання та попередження криз, 
зокрема запобігання та реагування на загрози, що виникають внаслідок 
діяльності людини, та спільні виклики щодо безпеки внутрішнього середовища; 
запровадження проектів міжрегіональної співпраці та соціального партнерства;

−	 ïокращення достуïу до населених регіонів: розвиток мережі автомобільних 
доріг загального користування місцевого значення, покращення транспортної 
доступності сільських населених пунктів і регіонального та міжрегіонального 
сполучення.

Забезпечення диверсифікації галузевої структури економіки регіонів, що 
передбачає стимулювання:
−	 формування та розвиток в економічній структурі регіонів нових нетради цій-

них для цих регіонів видів економічної діяльності, що базується на покращенні 
використання наявних регіональних ресурсів і потребує створення відповідних 
сприятливих умов їх становлення та розвитку. Згідно з сучасною європейською 
практикою серед нетрадиційних напрямів економічної діяльності найбільший 
рівень запровадження мають становлення та розвиток туристичного сектору, 
альтернативної енергетики та креативних індустрій;

−	 екологізації госïодарської діяльності: радикальних змін у технологічному 
спо собі виробництва; формування принципово нової системи виробництва з 
про гре сивними структурами й типами економічних зв’язків, запровадження 
но вих екологосприятливих видів економічної діяльності на підставі розвитку 
якіс но нових виробничих відносин тощо; розвитку виробництв, орієнтованих на 
вторинну переробку сировини; розбудови інноваційної інфраструктури в регіонах;

−	 розвитку сфери ïослуг з особливим акцентом на соціально значущих: 
розвиток транспорту та транспортних послуг; фінансового та страхового 
секторів; освіти, охорони здоров’я, науки тощо;

−	 оновлення сïеціалізації регіональної економіки, яке ґрунтується виключно на 
конкурентних перевагах високого порядку (розроблення нових, інноваційних 
технологій; виробництв унікальної продукції; орієнтація на підготовку 
висококваліфікованих фахівців).

Ці напрями мають знайти відображення під час формування Плану заходів і 
оновленні регіональних стратегій розвитку. Надані пропозиції щодо забезпечення 
інклюзивного розвитку з урахуванням регіонального аспекту не втрачають 
актуальності також під час формування стратегічних документів з регіонального 
розвитку наступних періодів (зокрема під час формування Державної стратегії 
регіонального розвитку на період до 2027 р.) і розроблення заходів з їх реалізації.
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Snihova O. Yu. Assessment of inclusive development perspectives in the process of realization of state regional 
policy.

The necessity to take into account the inclusive development principles in forming and realization of state regional 
policy is explained. The directions of the researches of inclusive development issues mostly widespread in Ukraine and 
in the world are studied, namely the generalization of theoretical and methodological basis of inclusive development 
and grounding of the national state policy of inclusive growth. Traditionally most developed are the problems of 
poverty overcoming and reducing the gap between different strata of population, widening the opportunities of efficient 
redistribution and poverty reduction promotion, as well as involvement of isolated groups of people into social and 
economic processes as objective components of inclusive development. Special attention is paid to the lack of theoretical 
studies and practical results of inclusiveness principles’ implication for the solving of tasks of regional socio-economic 
development based on structural changes, in particular, diversification. The author proves that the diversification of 
regional economy holds a significant potential for the realization of inclusive development goals. The legislative basis 
in the sphere of public regional management is analyzed in order to estimate the diversification prospective for the 
economies of regions of Ukraine. The paper reveals the insufficient orientation of state regional policy on the overcoming 
of narrow specialization of regions of Ukraine and, thus, its inclusive development. The limited concentration of state 
regional policy on the solving of problems of inclusiveness through only rural territories’ diversification is determined. 
The proposals to improve the state policy of regional development based on the implementation of inclusive development 
principles – using the potential of territorial socio-economic integration and diversification of regions’ economy – are 
suggested. This suggests the stimulation of: integrative role of the cities as economic and social development centers; 
development/improvement of interregional cooperation, creation of conditions for regions’ cooperation; strengthening 
of interregional connections; improvement of the access to populated regions; formation and development of new, 
unconventional for forms of economic activity in economic structure of regions; ecologization of economic activity; 
development of services sector with the specific accent on socially important ones; renovation of the specialization of 
regional economy. Due to the strong structural heterogeneity of regional space of the country, the author emphasizes 
the necessity of differentiated approach to each of the regions based on the accurate determination of the types of their 
economies’ structure and its grouping based on this criterion.
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