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У статті досліджується поняття «розвиток» з точки зору міждисциплінарного аналізу. 

Визначено, що країна може успішно розвиватися лише в тому випадку, якщо процес її роз-

витку супроводжується набуттям нових знань та їх практичним втіленням. Виокремлено ос-

новні характеристики розвитку: якісні зміни розвитку – перехід від одного стану до іншого; 

безповоротність розвитку; специфічність об’єкта розвитку; структура розвитку (об’єкт та 

умови переходу від одного стану до іншого); напрям розвитку (прогрес або регрес); джерело 

розвитку; форми розвитку (еволюційна та революційна); стадіальність. На основі проведено-

го аналізу категоріально-понятійного апарату, узагальнено, що розвиток є комплексною ка-
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тегорією, яка передбачає ускладнення будь-якої системи; підвищення рівня адаптації до зов-

нішніх умов; кількісне зростання та якісне покращення її структури, соціальний прогрес.  

На основі дослідження теоретичних підходів виокремлено два аспекти аналізу категорії 

«розвиток»: як процесу і як зміни. Показано, що вони є взаємопов’язаними, оскільки зміни 

не можуть здійснюватися миттєво і потребують певного часового інтервалу, що і визначає 

подібність змін до процесу. Проведено чітке розмежування між поняттям «розвиток» й 

«зростання» та визначено взаємозв’язок між ними на основі обґрунтування можливих варі-
антів співвідношення: зростання без розвитку, розвиток без зростання, зростання та 

розвиток. Визначено відмінність між інклюзивним розвитком та інклюзивним зростанням 

через інклю-зію, яка передбачає адаптацію системи до індивідуальних потреб людини та 

активну участь усіх зацікавлених сторін в отриманні позитивного результату за умови рівних 

можливостей. Обґрунтовано, що практичне втілення концепції інклюзивного розвитку 

дозволяє кожній людині усвідомити свою важливість та цінність у формуванні середовища 

свого існування, а також приймати участь у економічному житті суспільства за рахунок 

гармонійного поєднан-ня зміни кількісних та якісних параметрів. 

Ключові слова: інклюзія, зростання, прогрес, регрес, розвиток, інклюзивний розвиток, 

інклюзивне зростання, еволюція, стадіальність, рух. 

Постановка проблеми. В умовах за-

гострення глобальних викликів перед краї-

нами світу постає питання пошуку можли-

востей не лише втриматися у глобальному 

середовищі, але й зміцнити свої позиції від-

носно конкурентів, що є можливим лише за 

умови розвитку. Перед кожною країною сві-

ту постає питання визначення вектору роз-

витку, тобто його напряму та кількісних 

змін. Проблемами сучасного розвитку є: не-

рівномірність розподілу доходів, низький 

рівень зайнятості, соціальна несправедли-

вість, що може бути мотивом виникнення 

соціальних конфліктів. Важливим на цьому 

етапі є усвідомлення необхідності зменшен-

ня нерівномірності розподілу доходів, соці-

альне вирівнювання, справедливість, забез-

печення ефективної зайнятості, що і лежить 

в основі концепції інклюзивного зростання. 

Інклюзивне зростання повинно стати 

концептуальною основою розвитку еконо-

міки України, що обумовлюється, євроінте-

граційним вектором, з одного боку, та необ-

хідністю формування людиноцентричної 

економіки – з іншого.  

Країна може успішно розвиватися ли-

ше в тому випадку, якщо процес її розвитку 

супроводжується набуттям нових знань та їх 

практичне втілення. Крім того, швидкість 

розвитку країни визначає швидкість, з якою 

вона здатна реагувати на зміни внутрішньо-

го та зовнішнього середовища функціону-

вання. 

Аналіз останніх досліджень і 

публікацій. Важливість розвитку на сучас-

ному етапі та значний науковий інтерес до 

його дослідження підтверджується значною 

кількістю наукових праць зарубіжних та 

вітчизняних вчених. Вагомий внесок у 

теоретичне обґрунтування поняття «розви-

ток» належить таким зарубіжним вченим як: 

І. Ансофф [1], Д. Гвішіані [2], Г. Мюр-

даль[3] М. Тодаро [4] та інші. Серед 

українських вчених теоретичні положення 

розвитку представлені в працях В. Заброд-

ського, В. Мельника, А. Філіпенка, Г. Пили-

пенко [5–8] та інших.  

Теоретичні аспекти інклюзивного роз-

витку досліджували в своїх наукових працях 

закордонні вчені: Д. Асмоглоу [9], Е. Рай-

нерт [10], С. Голандер, Р. Болінг, Дж. По-

дест [11], З. Бедос [12], Е. Дуфло [13].  

Серед українських науковців значний 

внесок у теоретичні та практичні дослід-

ження інклюзивного розвитку належить 

А. Базилюк, О. Жулін [14], Т. Затона-

цька [15], І. Тараненко [16] та інші.  

Незважаючи на значну кількість нау-

кових праць, існує потреба у деталізації по-

няття «інклюзивний розвиток», враховуючи 

наявність значної кількості теоретичних 

підходів, а також виокремлення його місця й 

ролі у загальному економічному розвитку 

країни.  

Формулювання мети статті. Метою 

статті є теоретичне визначення поняття 

«інклюзивний розвиток задля виокремлення 
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його практичного значення у розвитку 

країни в цілому.  

Виклад основного матеріалу дослід-

ження.  

Враховуючи, що інклюзивний розви-

ток пов'язаний із людиною, на нашу думку, 

необхідно визначити «розвиток» з точки зо-

ру філософії, соціології та психології. Філо-

софське визначення розвитку дозволяє 

з’ясувати закони розвитку, розвиток з точки 

зору – біології здібності людини, психології 

– характеризує особливості впливу певної

стадії розвитку на індивідуальну поведінку.

З точки зору філософії розвиток – це 

найвищий тип руху в природі та суспільстві, 

який пов’язаний із переходом від одного 

стану до іншого, від старого до нового. 

Будь-який розвиток характеризується спе-

цифічними об’єктами, структурою (механі-

змом), джерелом, формами та напрям-

ком [17]. 

Соціологічне визначення розвитку 

визначає його через зростання, вдоскона-

лення, універсальну зміну, кількісно-якісні 

зміни, зміна, яка є передумовою виникнення 

нових змін [18].  

Трактування розвитку у психології 

передбачає виокремлення певних його ха-

рактеристик: 

− якісні зміни розвитку – перехід від 

одного стану до іншого; 

− безповоротність розвитку; 

− специфічність об’єкта розвитку (сві-

домість та психологічний стан); 

− структура розвитку (об’єкт та умови 

переходу від одного стану до іншого); 

− напрям розвитку (прогрес або ре-

грес); 

− джерело розвитку; 

− форми розвитку (еволюційна та ре-

волюційна); 

− стадіальність. 

На основі виокремлених характерис-

тик, узагальнимо, що розвиток – закономір-

на зміна процесів у часі, які відображаються 

в їх кількісних, якісних та структурних пе-

ретвореннях. 

Дослідження розвитку в психології 

дозволило виокремити такі його теоретичні 

моделі: 

− еволюційна: розвиток – це кількісне 

зростання; 

− факторна (детермінована): розвиток 

– це кількісні зміни, спричинені лише одним

фактором (зовнішнім або внутрішнім);

− адаптаційна: втрата рівноваги сти-

мулює розвиток; 

− діалектична: причина розвитку – 

протиріччя в самій системі [19]. 

− Теоретичне розвитку на основі між-

дисциплінарного аналізу дозволяє узагаль-

нити, що розвиток - це: 

− ускладнення будь-якої системи; 

− підвищення рівня адаптації до зов-

нішніх умов; 

− кількісне зростання та якісне пок-

ращення її структури; 

− соціальний прогрес. 

Важливим є визначення поняття роз-

витку в економіці. Зокрема, дослідимо по-

няття «розвиток» у працях вітчизняних нау-

ковців (табл. 1). Аналіз таблиці 1 свідчить, 

що розвиток розглядається з точки зору 

двох аспектів: як процес (Забродський В., 

Гаврилишин Б., Філіпенко А.) та як зміна 

(Л. Мельник). Безумовно ці аспекти є взає-

мопов’язаними, оскільки зміни не можуть 

здійснюватися миттєво, і потребують певно-

го часового інтервалу, що і визначає подіб-

ність змін до процесу. 

Проаналізувавши думки вчених щодо 

визначення поняття «розвиток» і «зріостан-

ня», узагальнимо, що результатом розвитку 

є підвищення ефективності, розширення 

можливостей, збільшення потенціалу, тобто 

якісних параметрів. 

Підкреслимо, що дуже часто поняття 

«економічного розвитку» та «економічного 

зростання» ототожнюється. Але вони не є 

синонімічними. 

Для того, що визначити різницю між 

економічним розвитком та економічним 

зростанням здійснимо порівняльний аналіз 

(табл. 2). 

Пояснюючи відмінність між розвитком 

і зростанням Й. Шумпетер зазначає, що 

зростання – це зміни в кількісному плані 

(збільшення виробництва і споживання), а 

розвиток – якісні характеристики (поліп-

шення рівня життя населення, інновації у 

виробничій сфері, іноземні інвестиції і та 

ін.) [20]. 
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 Таблиця 1 

– Теоретичні підходи до поняття «розвиток»

Автор Розвиток – це 

Забродський В. процес переходу економіко-виробничої системи в новий, більш якіс-

ний стан за рахунок нагромадження кількісного потенціалу, зміни й 

ускладнення структури і складу, у результаті чого підвищується її опір 

руйнівним впливам зовнішнього середовища і ефективність функціо-

нування 

Мельник Л.  необоротна, спрямована, закономірна зміна системи на основі реаліза-

ції внутрішньо притаманних їй механізмів самоорганізації 

Гаврилишин Б. закономірний (незворотний) процес кількісно-якісних змін у межах 

системи, її перехід у нову якість, досконалішу форму 

Філіпенко А. процес удосконалення тих або інших елементів суспільних відносин, 

матеріально-речових складників суспільства або соціально-еконо-

мічних і матеріальних систем у цілому, перехід до принципово нових 

якісних характеристик 

Джерело: складено автором за даними [5–8] 
 
 

 

Таблиця 2 

Порівняльний аналіз економічного розвитку та зростання 

Характеристика Зростання Розвиток 

1. Тривалість процесу Короткостроковий  Довгостроковий 

2. Концепція Вузька Широка 

3. Застосування поняття Для країн із розви-

неною економікою 

Для країн,що розвиваються 

4. Кількісне вираження Підвищення ВВП і 

ВНП  

Реальні позитивні зміни, підвищення 

тривалості життя, рівня освіченості 

громадян, зниження дитячої смерт-

ності і так далі  

5. Характер змін Кількісні зміни  І якісні, і кількісні зміни  

Джерело: складено автором самостійно 

 

Отже, розвиток слід розуміти як широ-

ке поняття, що включає в себе економічне 

зростання, що може оцінюватися низкою 

різних індикаторів (кількісних та якісних), 

які вказують на прогрес в економіці держави 

в цілому. Зростання ж характеризується 

тільки конкретними показниками в кількіс-

ному виразі (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Відмінність між поняття «розвиток» та «зростання». 

Джерело: узагальнено автором 

Зростання потенціалу, 

здібностей, ефективності, 

зміна структури  

Збільшення обсягу, кіль-

кості, масштабу  

ЯКІСНІ 

ЗМІНИ 

КІЛЬКІСНІ 
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Зауважимо, що для визначення відмін-

ності між розвитком і зростанням необхідно 

виокремити класифікаційні ознаки форм 

розвитку (табл. 3). 

Таблиця 3 

Форми розвитку 

Класифікаційні ознаки Форма 

розвитку 

Характеристика 

Результат розвитку еволюційний поступові кількісні зміни 

революційний принципові якісні зміни 

Джерело розвитку екзогенний джерело розвитку перебу-

ває поза об’єктом 

ендогенний джерело розвитку у внут-

рішній частині об’єкта 

Механізм розвитку екстенсивний з’являються та збільшу-

ються вже наявні елементи 

інтенсивний використання якісно нових 

елементів 

Джерело: Складено автором за [21] 

Форми розвитку та їх характеристика, 

наведені у таблиці 1, свідчать про те, що по-

няття «розвиток» може бути пов’язаний із 

кількісними та якісними змінами. Якщо від-

буваються кількісні зміни, то можна говори-

ти про зростання, яке є передумовою роз-

витку. У випадку використання якісно нових 

елементів, то це безумовно розвиток.  

У зв’язку із цим постає питання взає-

мозв’язку розвитку і зростання, чи може іс-

нувати зростання без розвитку, а розвиток 

без зростання. Розглянемо можливі варіанти 

співвідношення між розвитком і зростання: 

− зростання без розвитку; 

− розвиток без зростання; 

− зростання та розвиток. 

Аналізуючи можливі варіанти співіс-

нування зростання та розвитку, зауважимо, 

зростання без розвитку та розвиток без 

зростання призводить до порушення збалан-

сованості і дисгармонізації. Це можна пояс-

нити з точки зору різних наук. З точки зору 

психології та соціології, якщо говорити про 

людину, наприклад, кар’єрне зростання без 

розвитку, самовдосконалення може призвес-

ти до нижчих результатів особистої праці та 

суб’єкта господарювання в цілому. Своєю 

чергою, якщо людина постійно самовдоско-

налюється та розвивається, але не має зрос-

тання, то існує значна імовірність виник-

нення психологічної розбалансованості що-

до неможливості реалізувати свій потенціал. 

З точки економіки зростання без розвитку 

призводить до швидкого вичерпання при-

родно-ресурсного потенціалу, низької кон-

курентоспроможності економіки та техно-

логічної відсталості. Розвиток без її одноча-

сного зростання призводить до надлишку 

якісно нових елементів у економіці, підви-

щує імовірність їх «міграції» до інших наці-

ональних економік. Тому єдиною умовою 

збалансування та гармонізації є розвиток та 

зростання як його передумова, які визнача-

ють кількісні та якісні зміни.  

На основі вищезазначеного, слід уза-

гальнити, що поняття «розвиток» співвідно-

ситься з поняттям «зростання» як зміст та 

форма. При цьому зростання являє собою 

одну із форм прояву розвитку. Іншою фор-

мою прояву розвитку є зміна структури сис-

теми. Далі розвиток стає нерівномірним, що 

проявляється як нерівномірність розвитку її 

елементів як частин цілого, так і системи в 

цілому – закон коливання розвитку. Тобто, 

розвиток цілого знаходить свій прояв у 

зростанні цього цілого, в структурних змі-

нах, які відбуваються у системі, а також не-

рівномірності системи та її частин [21]. 

На основі вищезазначеного, на нашу 

думку, доцільно проаналізувати відмінність 

між інклюзивним розвитком та інклюзивним 

зростанням. Схематично відмінність та по-

дібність цих понять представлено на рис. 2. 
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Рис. 2. Схема взаємозв’язку «розвиток-зростання» та «інклюзивний розвиток-

інклюзивне зростання» 

Джерело: узагальнено автором 

На рисунку 2 показано схема взає-

мозв’язку між системами «розвиток-

зростання» та «інклюзивний розвиток-

інклюзивне зростання». Поняття «інклюзив-

ного розвитку» та «інклюзивного зростан-

ня» є відображення загальних понять «роз-

виток» та «зростання» через інклюзію. По-

няття «інклюзія є суміжним до поняття «ін-

теграція» за своїм змістовим значенням Ін-

клюзія передбачає адаптацію системи до ін-

дивідуальних потреб людини.  При цьому 

передбачається активна участь усіх зацікав-

лених сторін у отриманні позитивного ре-

зультату за умови рівних можливостей. 

Інклюзивна модель розвитку передба-

чає, що відбувається одночасно задоволення 

потреб окремої людини та суспільства в ці-

лому на основі індивідуальної зміни та ада-

птації. Ця концепція чітко визначає провід-

ну роль кожного економічного суб’єкта, 

підкреслює його унікальність, цінність для 

суспільства.  

Інклюзивне зростання є передумовою 

інклюзивного розвитку, і його індикатором 

через кількісні зміни рівня зайнятості та пе-

рерозподіл доходів. Інклюзивне зростання 

дає можливості для всіх бажаючих взяти 

участь в процесі забезпечення зростання й 

переконатись у справедливості розподілу 

благ. Враховуючи, що бідні зіткаються з 

проблемами, які погіршують їх стан і обме-

жують можливості, зростання повинно бути 

всеосяжним та всеохоплюючим. 

Значення моделі інклюзивного розвит-

ку полягає у створенні реальних можливос-

тей для максимальної самореалізації та 

участі людини в усіх сферах життєдіяльнос-

ті, реалізація права на належні умови праці 

й доступ до її результатів. Тобто, головним 

результатом інклюзивного розвитку є під-

вищення рівня та якості життя населення за 

рахунок забезпечення ефективної зайнятості 

та досягнення максимальної рівномірності у 

розподілі доходів. 

Практичне втілення концепції інклю-

зивного розвитку дозволяє кожній людини 

усвідомити свою важливість та цінність у 

формуванні середовища свого існування, а 

також приймати участь у економічному 

житті суспільства за рахунок гармонійного 

поєднання зміни кількісних та якісних па-

раметрів. 

Висновки. Дослідження теоретичних 

поглядів у контексті міждисциплінарного 

підходу, дозволяє узагальнити, що в науці 

існує розмаїття щодо визначення поняття 

«розвиток». Спільним у поглядах науковців 

є те, що розвиток обов’язково супроводжу-

ється зміною стану, появою чогось нового. 

При цьому слід чітко відокремлювати по-

няття «розвиток» та «зростання», які досить 

часто розглядаються як тотожні. Головна 

відмінність полягає у тому, що зростання 

передбачає лише кількісні зміни, а розвиток 

– це одночасно кількісні та якісні зміни.

В умовах загострення глобалізаційних 

викликів перед світовою спільнотою постає 

питання, що є важливим: «зростати» або 

«розвиватися». Аналіз можливих варіантів 

співіснування зростання та розвитку, дово-
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дить, що зростання без розвитку та розвиток 

без зростання призводить до порушення 

збалансованості і дисгармонізації. Тому 

єдиною умовою збалансування і гармоніза-

ції є розвиток й зростання як його переду-

мова, які визначають кількісні та якісні змі-

ни. 

Загальносвітова тенденція становлення 

людиноцентричної економіки потребує   

формування нової філософії розвитку через 

усвідомлення цінності та значущості люд-

ських ресурсів у сучасному світі. Концепту-

ально основи «людиноцентричної економі-

ки» визначає інклюзивний розвиток, який за 

рахунок забезпечення ефективної зайнятості 

та рівномірності розподілу доходів сприяє 

створенню умов для максимальної реалізації 

людського потенціалу.  

Отже, основними заходами для забез-

печення інклюзивного зростання є: 

– допомагати людям здобувати нові 

навички, адаптуватися в мінливому ринку 

праці та зробити успішну кар'єру; 

– модернізація ринків праці для під-

вищення рівня зайнятості, зниження рівня 

безробіття, підвищення продуктивності пра-

ці й забезпечення стійкості; 

– забезпечення економічної, соціальної 

та територіальної єдності через дотримання 

прав людей, які живуть в бідності та соці-

альній ізоляції, забезпечення гідних умов і 

сприяння їх активній участі в житті суспіль-

ства 

– мобілізація задля допомоги людям 

інтегруватися в громадах, де вони живуть, 

можливості отримати освіту і допомогти 

знайти роботу та мати доступ до соціальних 

благ. 

Реалізація цих заходів потребує кіль-

кісного визначено рівня інклюзивного роз-

витку, що є предметом майбутнього до-

слідження. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИНКЛЮЗИВНОГО РАЗВИТИЯ И ЕГО РОЛЬ 

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Э. В. Прушковская, д. э. н., професор, М. В. Деревягин, магистр, 

ГВУЗ «Запорожский национальный технический университет» 

В статье исследуется понятие «развитие» с точки зрения междисциплинарного анализа. 

Определенно, что страна может успешно развиваться лишь в том случае, если процесс ее разви-

тия сопровождается приобретением новых знаний и их практическим применением. Выделены 

основные характеристики развития: качественные изменения развития – переход от одного 

состояния к другому; бесповоротность развития; специфичность объекта развития; структура 

развития (объект и условия перехода от одного состояния к другому); направление развития 

(прогресс или регресс); источник развития; формы развития (эволюционная и революционная); 

стадиальность. На базе проведенного анализа категориально-понятийного аппарата обобщенно, 

что развитие является комплексной категорией, которая предусматривает усложнение любой 

системы, повышение уровня адаптации к внешним условиям; количественный рост и ка-

чественное улучшение ее структуры, а также социальный прогресс.  

На основе исследования теоретических подходов выделены два аспекта анализа категории 

«развитие»: как процесса и как изменения. Показано, что они являются взаимосвязанными, по-

скольку изменения не могут осуществляется мгновенно, а происходят в определенном часовом 

интервале, что и определяет подобие изменений к процессу. Проведено разграничение между 

понятием «развитие» и «рост», а также определена взаимосвязь между ними на основе обосно-

вания возможных вариантов соотношений: рост без развития, развитие без роста, рост и разви-

тие. Подчеркнуто отличие между инклюзивным развитием и инклюзивным ростом через ин-

клюзию, которая предполагает адаптацию системы к индивидуальным потребностям человека, 

и активное участие всех заинтересованных сторон в получении позитивного результата при 

условии равных возможностей. Обосновано, что практическое применение концепции инклю-

зивного развития позволяет человеку осознать свою важность и ценность в формировании сре-

ды своего существования, а также принимать участие в экономической жизни общества за счет 

гармоничного сочетания изменений количественных и качественных параметров. 

Ключевые слова: инклюзия, рост, прогресс, регресс, развитие, инклюзивное развитие, ин-

клюзивный рост, эволюция, стадиальность, движение. 

THEORETICAL ASPECT OF INCLUSIVE GROWTH AND ITS ROLE IN MODERN 

CONDITIONS 

Е. V. Pruschkivska, D.E., Professor, М. V. Dereviahin, Мaster, 

SHEI «Zaporizhzhya National Technical University» 

The concept of «development» in terms of interdisciplinary analysis is studied. It is determined 

that a country can develop successfully only if the process of its development is accompanied by the 

acquisition of new knowledge and its practical implementation. There are distinguished the main char-

acteristics of development, such as: qualitative changes of development - transition from one state to 

another; irreversible development; specificity of the object of development; development structure (ob-

ject and conditions of transition from one state to another); direction of development (progress or re-

gress); source of development; forms of development (evolutionary and revolutionary); stadiality. On 

the basis of the analysis of categorical-conceptual apparatus, it is generalized that development is a 

complex category, which involves the complication of any system; increasing the level of adaptation to 

external conditions; quantitative growth and qualitative improvement of its structure and social pro-

gress.  

Based on the study of theoretical approaches, two aspects of the analysis of the category of «de-

velopment» are distinguished: as a process and as a change. It is shown that they are interconnected, 

since changes cannot be made instantaneously, and require a certain time interval, which determines 

the similarity between changes and the process. There is a clear distinction between the concept of 
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«development» and «growth», and the relationship between them is determined on the basis of jus-

tification of possible variants: growth without development; development without growth; growth 

and development. The distinction between inclusive development and inclusive growth is deter-

mined through inclusion, which involves the adaptation of the system to individual needs of a per-

son, and the active participation of all stakeholders in obtaining a positive result under equal oppor-

tunities. It is substantiated that the practical realization of the concept of inclusive development al-

lows each person to realize their importance and value in shaping their environment, and also to 

participate in the economic life of society through the harmonious combination of changes in quan-

titative and qualitative parameters. 

Keywords: inclusion, growth, progress, regress, development, inclusive development, inclu-

sive growth, evolution, stadiality, movement. 
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