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Вступ 

Актуальність дослідження. Диспропорції між соціальним та економічним 

розвитком на національному та регіональному рівнях є бар’єром для розвитку 

країни. Основною причиною цього є наростаюче соціальне відчуження 

(ексклюзія), що проявляється через зростання рівня бідності та безробіття, 

низький рівень освіти та інтелектуального капіталу, недостатній рівень участі 

населення у громадському та культурному житті, високий рівень еміграції 

трудового населення. Україна через свою специфічну геополітичну ситуацію 

залишається відсталою в цій сфері.  

За даними Світового економічного форуму у 2018 р. Україна займала 49 

місце в рейтингу індексу інклюзивного розвитку (The Inclusive Development 

Index) [39]. Крім того, у 2019 році порівняно з періодом 2014-2018 рр. в Україні 

спостерігається економічне зростання. За даними Державної служби статистики 

України [8], на початку 2019 року економіка України зросла на 2,5%. Однак, 

значні соціальні групи не відчувають задоволення економічним зростанням, а 

дефіцит соціальної інклюзії поглиблюється, що загрожує послабленню 

соціальної згуртованості та негативно впливає на ефективність реалізації 

соціально-економічної політики країни.  

Питання соціальної нерівності у світі та розбіжності у розподілі 

глобального доходу і пов’язані з цим проблеми зростання та інклюзивного 

розвитку настільки важливі, що його багато років вирішували визнані 

міжнародні організації: ЄС, МВФ, ОЕСР, ООН, Світовий банк, Міжнародний 

центр політики інклюзивного зростання та група G20. Сформульовані цими 

організаціями положення в документах, які вони розробляють, зводиться до 

необхідності залучення всіх соціальних груп населення до економічного 

розвитку країни (наприклад, щодо умов праці, доступу до базової медичної 

допомоги чи освіти тощо). Однак, в цих документах чітко не визначено шляхи 

досягнення інклюзивного розвитку задля задоволення потреб очікуваних 

суспільством. Це питання варто вирішувати враховуючи дослідження 
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суспільних потреб на локальному рівні з метою формування пропозицій щодо 

зміни національної та регіональної соціально-економічної політики конкретної 

країни.  

Питання інклюзивного розвитку на порядку денному у науковому колі 

українських дослідників (Л.М. Ємельяненко, В.М. Петюх, К.В. Дзензелюк [10], 

А.В. Базилюк, О.В. Жулин [1], Д.А. Савчук, Ю.Р. Мельник, Ю.Б. Савельєв та 

ін.) комплексно не піднімається, адже дослідження концентруються у межах 

пошуку механізмів формування та реалізації соціальної політики із врахування 

інклюзивної складової, що не включає умов та особливостей економічного 

розвитку країни (регіону) та унеможливлює застосування результатів таких 

досліджень у процесі формування та реалізації політики інклюзивного розвитку 

на практиці. Натомість, закордонні дослідники (Дж. Стігліц [37], M. Чупіх, 

A. Ігнашіак-Шульц, M. Кола-Безка, A. Поточек [29], С. Класен [32]) 

фокусуються на науковій дискусії щодо категорій соціальних груп, основних 

макроекономічних показників, які характеризують інклюзивний розвиток, 

формування підходів до управління регіонами, країнами тощо. 

Отже, дискусійні положення щодо інклюзивного розвитку серед дослідників 

як в теорії, так і на практиці, вказують на його основну особливість, яка, в свою 

чергу, є неповністю зрозумілою для посткомуністичних країн, таких як Україна. 

Об’єктом наукової роботи є інклюзивний розвиток міста. 

Предметом дослідження є механізми публічного управління інклюзивним 

розвитком міста. 

Мета та завдання дослідження. Дослідження, що здійснюються в межах 

даної наукової роботи, має на меті заповнити прогалину в розвитку знань про 

інклюзію в публічному управлінні, а також обґрунтувати окремі питання в 

процесах соціально-економічного розвитку України на прикладі міста як 

соціальної системи та центру регіонального розвитку суспільства. Основною 

метою дослідження є розширення теоретичних положень та формування 

практичних рекомендацій щодо удосконалення окремих аспектів публічного 

управління інклюзивним розвитком міста. Для досягнення даної мети 
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поставлено наступні завдання: 

- розкрити сутність понять «інклюзія» та «ексклюзія» в публічному 

управлінні задля створення теоретичного підґрунтя подальшого 

дослідження; 

- охарактеризувати групи суб’єктів інклюзивного міста, що дозволить 

уточнити функції суб’єктів публічного управління на місцевому рівні; 

- проаналізувати сучасний стан інклюзивного розвитку міст України та 

оцінити перспективи в розрізі порівняння і запозичення позитивного 

досвіду найближчого сусіда – Польщі; 

- ідентифікувати сильні та слабкі сторони, а також виявити можливості та 

загрози в частині інклюзивного розвитку міста, що сприятиме 

удосконаленню підходу до формування стратегії розвитку міст та 

дозволить побудувати матрицю інклюзивного розвитку міста. 

Методи дослідження. В ході дослідження використано наступні 

загальнонаукові та спеціальні методи наукового пізнання: ідентифікації та 

узагальнення (сформульовано окремі поняття досліджуваної проблеми); 

порівняльного аналізу (проведено аналіз тенденцій інклюзивного розвитку міст 

Польщі і України та їх впливу на соціально-економічну ситуацію у суспільстві); 

SWOT-аналізу (проаналізовано сильні та слабкі сторони, а також досліджено 

можливості та загрози в формуванні стратегії інклюзивного розвитку міста). 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що в роботі 

інтерпретовано новий підхід до формування стратегії розвитку міста на підставі 

здійсненого SWOT-аналізу інклюзивного розвитку міста. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в запропонованих 

рекомендаціях ефективного підходу формування стратегії інклюзивного 

розвитку для міст України. Теоретичні положення й практичні рекомендації 

дослідження можуть бути використані органами місцевого самоврядування в 

процесі обговорення і коригування місцевої політики, а також розробки 

програм (стратегій) соціально-економічного розвитку міста. 
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1. Інклюзія в публічному управлінні розвитком міста: теоретичний 

аспект  

Соціально-економічний розвиток країни, регіону, міста характеризується 

сукупністю показників, які в кінцевому плані зводяться до задоволеності рівнем 

життя населення. Адже людина перебуває в центрі всього, що відбувається в 

світі. Тому позитивної динаміки економічного зростання недостатньо для того, 

щоб отримати і соціальний ефект розвитку суспільства. 

Відповідно до досліджень закордонних науковців країни з більшою 

інклюзивністю соціально-економічної системи більш стійкі до всіх видів загроз 

та економічних криз, адже в них розвинені навички інтегрувати компетенції та 

створювати на їх основі інновації порівняно з країнами з менш інклюзивними 

системами [36]. Однак, на сьогодні не існує універсального механізму, 

використання якого забезпечувало б інклюзивність соціально-економічної 

системи розвитку. З одного боку, це може бути спричинено відсутністю чіткого 

визначення поняття «інклюзія», а з іншого, кожна країна має свої конкретні 

умови розвитку, що впливають на соціально-економічну ситуацію в країні, 

регіоні чи місті. 

На сучасному етапі розвитку українського суспільства соціально-

психологічний аспект взаємовідносин людей із різних соціальних груп з 

обмеженими можливостями, через стать, фізичне здоров’я або вік, та іншої 

частини суспільства набуває особливого значення в контексті доступності міст 

для усіх його прошарків. Сьогодні на рівні публічного управління дуже часто 

почали вживати терміни «інклюзія» та «ексклюзія». Слід зазначити, що терміни 

«інклюзія» й «ексклюзія» взаємозамінюється поняттями соціальна 

«включеність» та «виключеність». Водночас ці поняття є оберненими одне 

одному. 

Вважаємо за необхідне дослідити підходи різних авторів до сутності 

поняття «інклюзія». 
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Таблиця 1. Підходи авторів до визначення поняття «інклюзія» 

Автор Визначення 

Ярська В.   принципи поділу, і з’єднання / включення індивідів або груп в різні 

соціальні спільноти, групи [4]. 

Солдатова Л.  процес, що передбачає сукупність регулюючих заходів та 

самоорганізації суспільства, спрямований на підвищення ступеня 

активної участі в житті суспільства індивідів або груп із всіма 

особливостями їхніх демографічних, економічних, політичних і 

культурно духовних характеристик [25]. 

Міщик Л.  процес збільшення ступеня участі всіх дітей у соціальному житті та 

різних програмах [13]. 

Калініна Л.А. політика та процес, який передбачає отримання бiльших можливостей у 

навчаннi та соціальному життi для усiх людей i також для дітей з 

iнвалiднiстю [11]. 

Мельник Ю. Р. забезпечення того, щоб усі діти й дорослі могли брати участь у житті 

громади як рівноправні члени, яких поважають і які роблять свій внесок 

у розвиток громади та суспільства [21]. 

Клименюк Н. В. процес рівного співіснування в освітньому середовищі людей і, перш за 

все, дітей з різними потребами [12]. 

Національна 

Асамблея 

Інвалідів України 

це політика і процес, які забезпечують повну участь усім членам 

суспільства в усіх сферах життєдіяльності. 

 

Проаналізувавши таблицю 1, можна зробити висновок, що більшість 

науковців вважають, що соціальне включення є саме процесом збільшення 

отримання будь-яких благ в контексті соціальної спільноти, як наприклад вжив 

Л. Міщик, зазначаючи в цьому числі тільки дітей. Клименюк Н.В. зазначив, що 

це все-таки процес рівного співіснування різних груп дітей у освітньому 

середовищі. Мельник Ю.Р. більш всеосяжно охопила через призму публічного 

управління. Вона відмітила, що твердження стосується як дорослих осіб так і 

дітей. По-друге, включила таких індивідів у рівні можливості з усіма 

громадянами у житті громади та її соціальної спільноти. Калініна Л.А. в свою 

чергу додала, що це явище є не тільки процесом, а й політикою забезпечення 

отримання рівних можливостей  усіх категорій населення включаючи інвалідів. 

Дослідивши поняття «інклюзії» неможливо не розглянути протилежне 

йому поняття «ексклюзія». Принагідно варто відзначити, що питанням 

займалися ряд вітчизняних та зарубіжних вчених. Узагальнення даних 

досліджень наведено в таблиці 2. 
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Таблиця 2. Підходи авторів до визначення поняття «ексклюзія» 

Автор Визначення 

Городяненко В.Г.  механізм соціального розмежування (відмежування) осіб або груп з 

нерівними можливостями та життєвими шансами, а також 

неможливість участі в соціальних мережах обміну ресурсами [24]. 

Дікова-Фаворська 

О.М.  

певні обмеження, бар`єри щодо входження в інтегроване соціальне 

середовище [9]. 

Савельєв Ю. Б.  брак участі в основних видах діяльності суспільства [19]. 

Савицька А. Ю. процес, що призводять до кризи чи розриву соціальних зв’язків 

індивідів з суспільством [20]. 

Європейська 

комісія 

ситуація, коли люди мають перешкоди для повноцінної участі в 

економічному, соціальному і громадському житті і (або) коли їхній 

дохід та доступ до інших ресурсів (особистих, родинних, 

соціальних та культурних) є настільки неадекватним, що заважає їм 

мати життєві стандарти та якість життя, які вважаються 

прийнятними у тому суспільстві в якому вони живуть. У таких 

ситуаціях люди часто не можуть повною мірою користуватись 

своїми фундаментальними правами [31]. 

 

Термін соціальне виключення є логічно обернений соціальному 

включенню. Автори по-різному відносяться до трактування терміну. 

Городяненко В.Г. відмітив, що це процес розмежування соціальних груп з 

нерівними можливостями між собою з неможливістю участі у соціальному 

житті таких індивідів. Дікова-Фаворська О.М. позначила тільки, що це 

наявність бар’єрів для різних індивідів у житті, з чим не можна не погодитись. 

Савельєв Ю.Б. сказав, що це брак участі таких людей в основних видах 

діяльності. Це твердження на нашу думку є некоректним або неповним, адже 

через не змогу з різних на те об’єктивних причин долучатися до діяльності 

соціального середовища, дефіцит участі такого прошарку людей буде завжди. 

Савицька А.Ю дослідила, що це явище є процесом, яке невідворотно 

призводить до соціального розриву індивіда і суспільства. Найбільш точно дане 

твердження розкрито Європейською комісією, яка розкрила даний термін і зі 

сторони прав людини. 

Отже, можемо побачити, що досить велика кількість науковців 

досліджують дані поняття в контексті соціальної, фінансової, політичної чи 

освітньої сфери життя.  
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Можна погодитись з усіма цими твердженнями, але, на нашу думку, ці 

поняття є не досить повно розкритими, особливо зі сторони сучасного 

управління соціальними спільнотами. Отже, виокремлюючи дані поняття 

можна сказати, що соціальна інклюзія – це процес повного та всеосяжного 

включення усіх соціальних груп, незалежно від віку, статті, здоров’я та інших 

факторів до цілковито повноцінного життя на рівних можливостях, як 

рівноправні члени суспільства. 

Соціальна ексклюзія – це процес, коли люди мають певні обмеження та 

бар’єри в доступі до певних ресурсів або соціально-значимих благ в усіх сферах 

життя, що призводить до розриву соціальних зв’язків із суспільством та 

громадянами своєї країни, що унеможливлює користування усіма своїми 

особистісними правами як людини, так і громадянина. Соціальне виключення 

пов’язане з проблемою нерівних можливостей певних груп населення в 

суспільстві (інвалідів, людей похилого віку, національних меншин тощо). 

Також до детермінантів нерівних можливостей зараховують гендерну 

нерівність, що виявляється в доступі до структур влади, сфер зайнятості, 

доходу та власності. 

Соціальна інклюзія є важливою в контексті питання публічного 

управління та необхідною умовою задля подолання нерівності, набуття свободи 

та нової якості життя громадян в усіх сферах. Тому в ході дослідження 

визначено класифікацію суб’єктів міста та ідентифіковано, що всі його 

учасники мають інклюзивні ознаки (рис. 1).  
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Рис. 1. Класифікація суб’єкти інклюзивного міста 

Отже, суб’єктами інклюзивного міста виступають всі його жителі. 

Найбільш незахищеними є такі групи: діти, літні люди та люди з інвалідністю. 

За даними Державної служби статистики України [16], вивчивши оцінку 

чисельності наявного населення України станом на 1 грудня 2019 року, 

відзначимо що дітей – 15,4 %, літніх людей – 16,8 %, людей з інвалідністю – 6,1 

%, разом цифра становить 38,3 %. Саме такий відсоток населення потребує 

якісного та рівного співіснування в соціальному, культурному та політичному 

середовищах. 

Задоволення потреб і досягнення цілей громади фактично означає 

функціонування та розвиток колективу людей. Суб’єктом і одночасно об’єктом 

управління є колектив людей – громада: це громада села, селища, району, міста, 

країни, світове товариство, а також суб’єкти громадянського суспільства, у 

тому числі недержавні (у тому числі об’єднані спільними інтересами) 

організації, професійні, конфесійні, корпоративні та інші об’єднання. В умовах 

змішаної формації саме вони визначають, стверджують, контролюють та 

оцінюють прямим або представницьким способами:  

• цілі суб’єктів громадянського суспільства, у тому числі органів 

публічного управління, стратегічні програмні рішення з їх досягнення; 

• шляхи задоволення потреб колективу та вирішення значущих для 

спільноти поточних проблем;  

Класифікація суб’єктів інклюзивного міста 

Діти дошкільного віку 

Діти ясельного віку 

Школярі 

Молодь до 35 років 

Люди від 35-60 років 

Люди похилого віку від 60 

Інваліди 

Безробітні 

Багатодітні сім’ї 

Люди різного 

віросповідання  

Національні меншини 

спеціальні групи за віковою ознакою 
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• результативність і ефективності публічного управління [18]. 

Населення міста виступає вузловою точкою територіально-економічного 

розвитку держави, адже в містах виробляється основна частина національного 

валового продукту, вони є головними донорами місцевих і державних 

бюджетів, центрами розробки та впровадження високих промислових і 

гуманітарних технологій. 

На сьогоднішній день міста виступають важливими елементами 

соціально-економічного розвитку держави, адже в них виробляється основна 

частина національного валового продукту, вони є центрами розробки та 

впровадження високих технологій. Проте проблемам публічного управління 

сучасного міста приділено мало уваги в науковій літературі.  

Бойко-Бойчук О. зазначає, що «місто — значний за розміром населений 

пункт, адміністративний, торговельний, промисловий і культурний центр. 

Виокремлений природній простір, який містить штучні рукотворні простори 

(економічний, соціокультурний тощо) існування та життєдіяльності 

територіальної громади міста» [3, с. 177]. 

Бакалова Л. стверджує, що «місто є суспільно-просторовими формами 

буття суспільства, які концентрують великий людський, виробничий, освітній, 

культурний, науково-технічний, управлінський та інші потенціали» [2, с. 184]. 

Верменич Я.В. визначає, що «кожне місто є природно-техногенним 

комплексом, складовою частиною ландшафтної сфери, перетвореної зусиллями 

багатьох поколінь людей. Його основу становлять техногенні комплекси – 

оборонні вали, рови, стіни, житлові будинки, промислові і культурні споруди, 

водосховища з греблями, мости тощо. Але загалом місто – це не лише вписані в 

природний ландшафт споруди різного призначення, а й своєрідні форми 

співжиття людей, осередки цивілізації, центри культурного притягання» [6].  

Вчений З. Сіройч характеризує місто як історично сформовану, соціально 

та економічно розрізнену, щільно збудовану та просторово сконцентровану 

поселенську одиницю, що має законодавчо визначений статус і являє собою 

складну територіальну суспільно-економічну систему [23]. 
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Фролова Н. дає наступне визначення: «місто — населений пункт, 

віднесений відповідно до законодавства держави до категорії міст. У ньому 

сконцентрована значна кількість населення, яке переважно зайняте у сфері 

промислового виробництва, транспорту, торгівлі, соціального обслуговування, 

науки, культури. Місто має свою територію, окреслену порівняно стійкими 

межами» [26, с. 123-124]. 

Отже, єдиний підхід до визначення поняття «місто» відсутній. 

Найчастіше місто розглядають як певний населений пункт, жителі якого не 

зайняті сільським господарством. Вважаємо, дане визначення таким, що не 

розкриває всієї суті поняття «місто», адже, приналежність жителів до 

сільського господарства може бути зумовлена особливостями природо 

ресурсного потенціалу та специфікою місцевого ринку праці, і не може 

характеризувати поняття «місто». 

На сьогоднішній день поняття «інклюзивне місто» майже не досліджено в 

науковій літературі. Проаналізувавши підходи зарубіжних та вітчизняних 

вчених до понять «місто» та «інклюзія», вважаємо, що інклюзивне місто – це 

населений пункт, який є доступним та комфортним для проживання для людей 

різного віку, статі, національності, віросповідання, соціального статусу, різних 

фізичних і фінансових можливостей. 

Роль місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування в 

управлінні містом є найбільшою, адже полягає в розробці програм соціально-

економічного розвитку міста; стимулюванні збільшення і використанні 

трудового, науково-технічного та інтелектуального потенціалу міста; підтримці 

і розвитку соціальної та виробничої інфраструктури.  

Місцеві органи виконавчої влади та місцеве самоврядування виконують 

адміністративну функцію, яка полягає в розробці та прийнятті нових 

нормативно-правових актів, в тому числі спрямованих на інклюзивний 

розвиток міст. Економічна функція полягає в формуванні місцевих бюджетів; 

управління торгівлею, транспортною сферою тощо. Політична функція полягає в 

наданні органам місцевого самоврядування прав прийняття певних нормотворчих 

і виконавчих актів, чинних у межах підвідомчих їм територій. Соціальна функція 
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здійснюється шляхом регулювання ринку праці, забезпечення населення 

об'єктами соціальної інфраструктури. Саме ця функція найкраще дозволяє 

місцевій владі стимулювати розвиток інклюзивного міста шляхом забезпечення 

рівного доступу до міста всіх громадян, що проявляється у створенні комфортних 

та безпечних умов життя. Інформаційна функція сприяє наданню населенню 

вичерпної та достовірної інформації та забезпечує прозорість влади. Контрольна 

функція полягає в моніторингу рівня життя населення.. 

Суб’єкти господарювання виконують економічну та соціальну функції. 

Економічна функція полягає в оптимізації зайнятості населення міста та 

можливості фінансувати проекти, які сприяють створенню інклюзивного міста. 

Соціальна функція передбачає забезпечення безпечного життя суб’єкти 

господарювання, раціонально використовувати природно-ресурсний потенціал 

міста та не допускати забруднення навколишнього середовища, тобто 

використовувати очисні споруди, утилізувати та перероблювати відходи.  

Таким чином, необхідно встановлювати значущі для міста цілі та завдання 

інклюзивного розвитку та реалізовувати їх спільно з усіма суб’єктами управління 

містом. Всі зацікавлені сторони мають брати активну участь в управлінні містом, 

що передбачає розробку і застосування таких конкретних рішень, які дозволять 

кожній людині мати вільний доступ до всіх благ міста.  

Отже, в ході дослідження проаналізовано значення та роль інклюзії в 

розвитку міста. Визначено сутність таких понять, як «інклюзія» та «ексклюзія», в 

частині їх впливу на формування підходів в публічному управлінні містом. На 

підставі цього обґрунтовано необхідність та важливість розкриття поняття 

«інклюзивне місто», що запропоновано трактувати як населений пункт, який є 

доступним та комфортним для проживання для людей різного віку, статі, 

національності, віросповідання, соціального статусу, різних фізичних і фінансових 

можливостей.  

 

2. Закордонний досвід в створенні напрямів публічного управління 

інклюзивним розвитком міста 
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Велику роль у соціально-політичному розвитку України та країн Європи 

відіграють Цілі сталого розвитку, впровадження яких органи публічної влади 

мають активно застосовувати у своїй діяльності, розробляючи на цій базі нові 

стратегії, програми, концепції соціально-економічного розвитку. 

Тема інклюзивності дуже часто згадується під час обговорення питань 

сталого розвитку, саме тому дане питання вкрай важливо розглянути для 

подальшого впровадження в діяльність органів публічного управління міст та 

країни в цілому.  

Для досягнення Цілей сталого розвитку на національному рівні Україна 

має здійснювати програми і проекти, які на практиці забезпечать 

макроекономічну стабільність, екологічний баланс та соціальну згуртованість. 

Застосування та дотримання принципів сталого розвитку має забезпечити 

інтеграцію зусиль щодо економічного зростання, прагнення до соціальної 

справедливості. Шляхом виконання конкретних завдань публічна влада має 

забезпечити максимальне виконання та впровадження доступності міст та 

соціальної рівності.  

Тому вважаємо за необхідне розглянути цілі та завдання, які містять в 

собі критерії інклюзивності (табл. 3). 

Таблиця 3. Цілі сталого розвитку в частині інклюзивного розвитку країни 

Цілі сталого розвитку в частині інклюзивного розвитку країни 

Ціль 4. 

Забезпечення 

всеохоплюючої і 

справедливої якісної 

освіти та заохочення 

можливості навчання 

впродовж усього життя 

для всіх 

Ціль 8. 

Сприяння 

поступальному, 

всеохоплюючому 

та сталому 

економічному 

зростанню, 

повній і 

продуктивній 

зайнятості та 

гідній праці для 

всіх 

Ціль 9. 

Створення 

стійкої 

інфраструктури, 

сприяння 

всеохоплюючій і 

сталій 

індустріалізації 

та інноваціям 

Ціль 10. 

Скорочення 

нерівності 

всередині країн 

та між ними 

Ціль 11. 

Забезпечення 

відкритості, 

безпеки, 

життєстійкості 

й екологічної 

стійкості міст і 

населених 

пунктів 

Завдання розвитку 

4.5) До 2030 року 

ліквідувати гендерну 

нерівність у сфері освіти 

і забезпечити рівний 

доступ до освіти та 

8.5) До 2030 року 

забезпечити 

повну і 

продуктивну 

зайнятість та 

9.1) Розвивати 

якісну, надійну, 

стійку та сталу 

інфраструктуру, 

включаючи 

10.2) До 2030 

року 

підтримати 

законодавчим 

шляхом та 

11b) До 2020 

року значно 

збільшити 

кількість міст і 

населених 
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професійно-технічної 

підготовки всіх рівнів 

для уразливих груп 

населення, у тому числі 

інвалідів, представників 

корінних народів і дітей, 

які перебувають в 

уразливому становищі 

 4а) Створювати й 

удосконалювати 

навчальні заклади, що 

враховують інтереси 

дітей, особливі потреби 

інвалідів і гендерні 

аспекти, та забезпечити 

безпечне, вільне від 

насильства і соціальних 

бар’єрів та ефективне 

середовище навчання 

для всіх 

гідну працю для 

всіх жінок і 

чоловіків, у тому 

числі молодих 

людей та 

інвалідів, і рівну 

оплату за працю 

рівної цінності 

регіональну та 

транскордонну 

інфраструктуру, з 

метою підтримки 

економічного 

розвитку та 

добробуту 

людей, 

приділяючи 

особливу увагу 

забезпеченню 

недорогого і 

рівноправного 

доступу для всіх 

заохочувати 

активну участь 

усіх людей у 

соціальному, 

економічному і 

політичному 

житті 

незалежно від 

їхнього віку, 

статі, 

інвалідності, 

раси, етнічної 

належності, 

походження, 

релігії та 

економічного 

чи іншого 

статусу 

пунктів, що 

прийняли та 

реалізують 

комплексні 

стратегії і 

плани, 

спрямовані на 

усунення 

соціальних 

бар’єрів… 

Джерело: офіційний сайт United Nations Ukraine [15] 

У зв’язку з викладеними вище цілями, сучасній владі необхідно 

забезпечити повне виконання їх завдань на загальнодержавному, а потім і на 

місцевому рівнях, що повинно відображатись у конкретних завданнях 

нормативного документу Стратегії міста України. 

Таким чином, міська влада обов’язково має враховувати сутність даних 

завдань і вміло поєднати їх з місцевими особливостями території та вимогами 

суспільства для повного та успішного досягнення сучасного розвитку 

інклюзивного міста. 

Отже, цілі сталого розвитку вимагають розв’язання цілої низки 

конкретних завдань, зокрема: 

 дотримання рівних прав та свобод усіх громадян без виключення; 

 забезпечення рівного доступу до освіти та професійно-технічної 

підготовки всіх рівнів; 

 створення й удосконалення закладів, що враховують інтереси дітей, 

особливі потреби інвалідів і гендерні аспекти; 

 забезпечення повної і продуктивної зайнятості та гідної праці; 

 розвиток якісної, надійної, стійкої та сталої інфраструктури міста; 
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Дана тема є актуальною в органах публічної влади для забезпечення 

тенденції рівної доступності усіх груп населення до усіх сфер життєдіяльності 

країни. Дослідженням цієї проблеми, як правильно імплементувати стратегічні 

завдання документу в реальність займається ряд європейських країн. 

Для України можна розглянути приклад інклюзивної доступності міст 

Польщі. Адже, побудова демократичного суспільства Польщі на даний час 

передбачає урахування потреб всіх громадян для забезпечення комфортності 

життя, повноцінного включення у всі соціальні процеси. Навіть в контексті 

специфічної групи осіб з функціональними обмеженнями здоров’я, яка 

відрізняється глибоким станом соціальної ексклюзії. Польща – це одна з країн, 

на яку варто спрямовувати орієнтири щодо інклюзивного розвитку міст. 

Для порівняння України та Польщі нами проаналізовано та виокремлено 

напрями завдань інклюзивного розвитку міста (рис. 2). 

 

Рис. 2. Напрями завдань інклюзивного розвитку міста 

Джерело: розроблено автором. 

 

Саме такі напрямки порівняння були нами виділені, адже, на нашу думку, 

інклюзія міста – це досить всеохоплююче поняття, яке має зачіпати різні сфери 

життя громадян. Виокремлені сфери охоплюють Цілі сталого розвитку і саме на 

них ми будемо спиратись аналізуючи міжнародний досвід інклюзивного 

розвитку. 

1. Інклюзивна освіта або альтернативна система освіти. Дана сфера 

була обрана нами, тому що в останні десятиліття система освіти зазнає змін і 

багато дослідників все більше схиляються до запровадження альтернативної 
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системи освіти як новітньої галузі для забезпечення рівного доступу до освіти 

незалежно від будь-яких факторів. 

Інклюзивна освіта – це система освітніх послуг, що ґрунтується на 

принципі забезпечення основного права дітей на освіту та права здобувати її за 

місцем проживання, що передбачає навчання дитини з особливими освітніми 

потребами в умовах загальноосвітнього закладу [7]. 

Ключовим моментом в освітніх трансформаціях стає дитина з 

«унікальними» можливостями і потребами розвитку та її особистісна 

перспектива [5]. Такі особи захищені законодавчими нормами щодо освіти, 

працевлаштування, реабілітації й соціальної допомоги [34]. Проте, питання 

інклюзивного навчання дітей із інвалідністю все ще залишається дискусійним 

та неоднозначним [26]. 

На сьогодні польська освітня система побудована таким чином, що від 

самого народження дитина з особливими потребами включена в загальну 

систему навчання і виховання [17]. 

Не так давно польська система освіти зазнала значних змін, замість 

застарілих структур створили нові спеціальні заклади – психолого-педагогічні 

порадні (консультації), які окреслюють освітній маршрут дитини з особливими 

потребами. Освітні заклади, які претендували на статус інклюзивних, мали 

прийняти підхід (метод) «соціальної схеми обмеженості», а також усунути 

бар’єри, які робили неможливою повну участь дітей із особливими потребами в 

освітньому процесі [5]. Також вимогами для ефективного функціонування 

навчання в нових умовах стали зменшена кількість учнів у класах, спеціальні 

кабінети, корекційний матеріал та професійно підготовлений персонал 

(педагоги, асистенти, логопеди, та ін.). Аби працювати з такою категорією 

дітей, учителі повинні мати документ про наявність додаткової спеціальної 

освіти. 

Одним із важливих напрямів освіти таких дітей є розподілення навчання 

на: загальноосвітню, інтегровану або спеціальну. Рішення про включення в 

одну з таких форм батьки приймають самостійно на підставі рекомендацій 
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психолого-педагогічної консультації. Практика свідчить, що 89% батьків 

обирають той заклад, який рекомендує консультаційний центр [35]. 

Фінансування освіти  таких дітей здійснюється за рахунок державної субсидії, 

яка розраховується для кожної дитини на підставі розпорядження Міністра 

національної освіти та коштів місцевих бюджетів. 

В Україні це питання вперше було врегульовано Законом України від 06 

липня 2010 року № 2442-VI «Про внесення змін до законодавчих актів з питань 

загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного 

процесу», в якому згадувались такі навчально-реабілітаційні центри для дітей з 

особливими потребами.  

Рішення про форму навчання (інтегровану чи інклюзивну) в українських 

реаліях адміністрація навчального закладу приймає індивідуально з 

урахуванням складності порушень та наявності у школі навчального 

середовища, що максимально має задовольняти їх потреби. Важливими 

умовами ефективності інклюзивної форми навчання є підготовка вчителів до 

вирішення завдань. Викладач для таких дітей має бути спеціально навчений та 

підготовлений, володіти навичками корекційної психології, що на жаль, в 

нашому середовищі часто не береться до уваги. 

Отже, перед Україною стоїть чимало викликів в даній сфері. Однозначно, 

публічна влада не повинна наслідувати зарубіжний досвід, а має намагатися 

створювати свою ефективну систему. Але досвід щодо максимального 

включення дітей через психологічно-педагогічний напрям в освітнє життя, 

становить першочерговий інтерес. 

2. Розвиток інклюзивної інфраструктури міста. Інклюзивне місто – це 

населений пункт, який є доступним та комфортним для проживання людей 

різного віку, статі, національності, віросповідання, соціального статусу, різних 

фізичних і фінансових можливостей. І тому його інфраструктура грає неабияку 

роль в забезпеченні рівності. 

На наш погляд, розвиток інклюзивного міста можливий лише при 

взаємодії всіх суб’єктів управління містом: місцевих органів виконавчої влади 
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та місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання та громадських 

об’єднань. 

Для успішного виконання поставленої мети в даній сфері багатьма 

науковцями використовується таке нове поняття як універсальний дизайн або 

«дизайн для всіх» - це концепція, що передбачає проектування продукції та 

середовища таким чином, щоб ними могли користуватися найбільш широке 

коло людей.  

До прикладу, у містах Польщі в ліфті озвучують, який це поверх; 

пандуси – є розворотніми; вимикачі світла знаходяться на нижчому рівні, бо 

люди можуть бути різного зросту; двері в громадських та державних установах 

є автоматичними. Виділяють окрему побудову для навчальних закладів: вхід 

обладнаний пандусами для дітей з порушенням опорно-рухового апарату, які 

використовують під час пересування інвалідний візок, милиці, тростинки чи 

інші засоби; широкі двері та бильця спрощують пересування; також 

передбачено окремі туалетні кімнати для дітей з особливими потребами. В 

лекційних та ігрових кімнатах парти та меблі розташовані таким чином, щоб і 

дітям, і координатору було зручно сприймати навчальний матеріал та 

пересуватися. Наявні реабілітаційні та терапевтичні кімнати для занять 

фізкультурою та лікувальних вправ [17]. Звісно, Польща не є ідеальним 

прикладом універсального дизайну міста. Наразі такими містами є Лондон, 

Берлін, Роттердам, де обладнано значну частину міста саме за таким 

принципом, існують навіть трансформації громадського транспорту, змінені 

стандарти доріг та громадських будівель. 

Щодо України, то поки що не має цілеспрямованої містобудівної 

політики на державному рівні. З розвитком ОТГ деякі напрацювання в даній 

сфері втілюються в життя, адже кошти на місті, і жителі міст самі можуть 

вирішувати на яку потребу їх спрямувати. Інфраструктура сучасного міста 

України є слабо розвиненою в контексті універсального дизайну, влада на 

місцях має звертати більше уваги орієнтуючись на міське населення, 
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розробляючи інфраструктурні зрушення саме на засадах інклюзивного 

простору в місті. 

3. Інклюзивне зростання економіки. Розуміння того, що економічне 

зростання не обов’язково сприяє підвищенню добробуту бідних верств 

населення та зменшенню нерівності, а інколи поглиблює ці процеси, дало 

поштовх до формування альтернативних концепцій економічного зростання, які 

б враховували ці виклики. Однією з них є концепція сталого зростання 

(sustainable growth) – зростання, яке можливе лише за умови задоволення 

потреби сучасного суспільства, не ставлячи під загрозу здатність майбутніх 

поколінь задовольняти свої потреби. У цю концепцію інтегрований принцип 

інклюзивності. Ключовим є принцип рівності можливостей (equality of 

opportunity), що передбачає необхідність розширення доступу усіх верств 

населення до процесу творення економічного зростання (тобто рівність у 

доступі до ринків і ресурсів та в умовах неупереджено та законодавчо 

регульованого бізнес-середовища), а не лише до перерозподілу результатів 

економічної діяльності. Дотримання цього принципу забезпечуватиме рівність 

можливостей для розвитку та реалізації людського потенціалу, незалежно від 

соціально-економічних умов, статі, місця проживання та етнічних коренів [27]. 

Характерною моделлю інклюзивного розвитку є високий та стабільний темп 

зростання економічного розвитку, високий рівень доходів членів суспільства та 

територій, незалежно від факторів, які формують їх ідентичність, що забезпечує 

зниження розшарування суспільства. 

Максимально діючого ефекту можна досягти шляхом державної 

політики, що спрямована поєднувати економічне зростання країни разом із 

забезпеченням рівності економічних можливостей та доходів населення. Таким 

проявом є орієнтація на зростання зайнятості серед усіх верств населення, 

оскільки праця – це те, що надає відчуття гідності та взаємодії із суспільством, 

а також сприяє спаду економічної нерівності. Слід зауважити, що інклюзивний 

розвиток забезпечить зростання інноваційних ідей, зростання ВВП, подолання 

бідності незахищених верств населення та підвищення рівня життя. 
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В світовому рейтингу інклюзивного розвитку Україна зайняла 49 місце, а 

Польща – 5 місце. Варто відзначити, що в Україні також один з найвищих 

показників нерівності добробуту серед усіх країн, що розвиваються. З 

позитивного боку аналіз показав, що українська система освіти підтримує 

інклюзивне зростання, з доволі високим рівнем можливостей для студентів із 

різних соціально-економічних рівнів, середній клас, нехай і бідний у порівнянні 

с розвинутими країнами, але залишається доволі великим. 

У Польщі питання інклюзивного зростання економіки найчастіше 

обговорюється в контексті Європейської стратегії. Для Польщі, як члена ЄС, в 

цілях цієї Стратегії обраний напрямок, в якому буде проходити соціально-

економічна політика. Інклюзивне зростання є одним із трьох пріоритетів, поруч 

із розумним зростанням та сталим зростання, і всі зусилля підпорядковані його 

потребам. Інклюзивне зростання визначено в Стратегії як підтримка економіки 

з високим рівнем зайнятості, що гарантує соціальну та територіальну 

згуртованість. Запропонованим доказом досягнення цієї мети було зменшення 

масштабу бідності (кількість людей, що живуть за межею бідності) за рахунок 

максимальної роботи, активність та обмеження структурного безробіття, 

підвищення соціальної відповідальності в бізнесі, впровадження моделі гнучкої 

праці та гнучкої безпеки, що забезпечує можливості людей для засвоєння нових 

навичок, щоб легко адаптуватися до нових обставин чи можливих кар'єрних 

змін, врівноважуючи доступ до медичних послуг, а також підтримуючи 

здоровий спосіб життя людей похилого віку [33]. Відповідно, розширення 

економічних можливостей передбачає розширення доступу населення до 

процесу створення ВВП відповідно до принципу рівності можливостей – 

рівності у доступі. 

Відповідно до цього, особливу роль у забезпеченні соціального 

включення в рамках нової економіки Польщі відіграє Стратегія розвитку 

регіональних та місцевих органів самоврядування. 
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У зв’язку з цим, можна відслідкувати тенденцію до зростання 

інклюзивного економічного розвитку Польщі, адже 5 місце в рейтингу вказує 

на дієвість даних завдань, що містяться в цілях та стратегії розвитку. 

4. Культурна та соціальна інклюзивність/ексклюзивність. В час 

стрімкого розвитку інновацій та технологій вкрай важливо для будь-якого 

громадянина своєї країни почувати себе значущим. Саме тому необхідно 

розуміти, що поняття інклюзії містить в собі не тільки рівні можливості для 

усіх заради отримання життєвих благ. Це коло зачіпає набагато ширші та 

значущі проблеми як-то філософські, культурні та політичні аспекти. Для 

повноцінного благополуччя людини обов’язково має складатися цілісна 

картина. Будь-який громадянин повинен мати хоча б змогу бути щасливим. Для 

цієї закономірності необхідно надати усі першочергові блага і не забувати про 

сторону самоактуалізації особи через її культурне, соціальне та духовне життя. 

Публічна влада на місцях має змогу забезпечити дану сферу через створення 

сприятливого клімату в місті до будь-яких людей та їх здібностей, розвивати 

культурну сторону міста через проведення загальних свят, зустрічей, 

організовувати гуртки різної складності та напряму, незалежно від віку, статті 

та можливостей. Публічна та державна влада має подбати про те, щоб у місті 

було приємно проводити вільний час туристам, різним категоріям населення. 

Вагомою перешкодою ефективному впровадженню інклюзії в 

українських реаліях є неналежне фінансування, яке здійснюється з місцевого 

бюджету [17].  Вирішенням цієї проблеми є раціональний розподіл коштів: 

відмова від загального підходу у фінансуванні та його заміна персональним 

фінансуванням. Брак фінансування перешкоджає успішній імплементації 

інклюзивних практик. Якщо місцеву владу не забезпечити достатньою 

фінансовою підтримкою для впровадження інклюзії на практиці, їй не 

залишиться нічого іншого, як створювати перешкоди [30]. 

Незважаючи на це, для громадян або туристів міста проводиться чимало 

заходів спрямованих на полегшення, в місцях соціального значення зводяться 

пандуси, дублювання звукових або візуалізаційних ефектів для людей з 
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обмеженими можливостями, діє політика працевлаштування включення у 

соціальне життя до звичайних організацій, тощо. Попри те, виникає ряд 

проблем: фінансові можливості, інфраструктура, відсутність стимулювання 

розвитку інклюзивного туризму з боку законодавства, відсутність розуміння та 

взаємоповаги інших людей або робочого персоналу. 

Щодо європейського досвіду можна відзначити, наприклад, що 

інклюзивний туризм займає помітну частку на ринку туристичних послуг, що 

свідчить про поступове зникнення бар’єрів. 

В Польщі модель, що стосується доступності туристичних об'єктів та 

послуг людей різних категорій, визначена «пірамідою доступності», що чітко 

показує необхідність адаптації туристично-рекреаційної пропозиції до 

індивідуальних потреб. Пряме наслідування до тенденції індивідуалізації 

потреб та способу життя. Беруться до уваги і програми, що запропоновані 

туристичними агенціями, які враховують необхідність адаптації до 

індивідуальних потреб клієнтів, і навіть до їх індивідуальних особливостей. 

Дослідження ринку стають все більш точними і мають все більший вплив на 

різноманітність пропозиції. 

Розглянувши особливості культурно-соціальної сфери інклюзивного 

становлення особистості в суспільному житті двох країн, можна зробити такі 

висновки, що обмеження можливостей людини є складним феноменом, впливу 

якого місцева влада ігнорувати не може. І саме через врегулювання 

представницькими та виконавчими органами влади цієї проблеми залежить 

становлення громадянина незалежно від віку, статті, раси, фізичних 

можливостей повноцінною особистістю, що може і має приносити вклад в 

розвиток свого міста і країни. 

Отже, матеріали здійсненого дослідження та порівняльного аналізу 

дозволяють узагальнити подану інформацію та зрозуміти, що ті ресурси, якими 

володіє Україна не поступаються тим, що має досліджувана країна Центральної 

Європи – Польща. Попри те, ми маємо ряд своїх проблем через, які 

імплементація норм міжнародного права та завдань, що спрямовані на розвиток 
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інклюзивності, не спрацьовують належним чином. Проаналізувавши усі 

аспекти, ми розуміємо, що для гармонійного розвитку включеності населення 

необхідно інтегрувати усі сфери впливу одночасно, розпочинаючи з 

встановлення нормативних документів, закінчуючи толерантним ставленням 

один до одного. 

Результатом проведених аналізів в літературі з цього питання є те що, 

слід використовувати хороші практики, а також власні дослідження у створенні 

без бар’єрності розвитку міст України. Ця позиція повинна враховувати 

специфіку визначених соціальних груп. Доцільність наукового пошуку полягає 

також і в необхідності побудови дієвого механізму співпраці між громадою і 

державою. Адаптованим прикладом такої інтегрованої співпраці може бути 

розповсюджена у європейській практиці модель інклюзивної економіки, яка у 

кінцевому рахунку сприятиме залученню більшої кількості населення у 

соціальне життя. У даному контексті місія публічної влади зводиться до 

забезпечення рівного для людей доступу до економічної незалежності та 

безперешкодній взаємодії між різними соціальними групами.  

 

3. SWOT-аналіз як інструмент формування стратегії інклюзивного 

розвитку міста 

Ефективність інклюзивного простору забезпечується визначенням стратегії і 

взаємодії його зовнішніх і внутрішніх факторів, а також складових його 

компонентів. Одним з діагностичних інструментаріїв для цього, на нашу думку, 

виступає методика SWOT-аналізу, згідно з якою виявлення і оцінка сильних і 

слабких сторін формують характеристику внутрішнього середовища, чий стан 

визначає потенціал і можливості ефективної побудови інклюзивного простору. 

Характеристика зовнішнього середовища включає аналіз можливостей і 

загроз, які слід враховувати як з точки зору зміцнення і реалізації внутрішньої 

характеристики, так і з позицій пошуку шляхів нівелювання негативного 

впливу та мінімізації можливих негативних наслідків [22]. 
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Важливим елементом розробки Стратегії інклюзивного розвитку міста є 

аналіз внутрішніх ресурсів (сильних та слабких сторін) та аналіз впливу 

зовнішнього оточення як можливостей та загроз для подальшого розвитку. 

Тому в ході дослідження використано методику SWOT-аналізу для 

оцінки інклюзивного розвитку міста та з метою формування пропозицій щодо 

досягнення інклюзивності в реалізації напрямів публічного управління містом.  

Таблиця 4. SWOT-аналіз інклюзивного розвитку міста 

Напрям Сильна сторона  Слабка сторона 

Інклюзивна 
освіта або 

альтернативна 
система освіти. 

1. Реалізація демократичних основ 
суспільного устрою: право на освіту 
разом з однолітками; 
2. Наявність безбар'єрного 
фізичного і психологічного 
середовища освіти;  
3. Розширення сфери комунікації та 
взаємодії в реальних умовах і, як 
наслідок, згуртування колективу 
дітей і соціального суспільства; 
4. Поява нових векторів 
професійного розвитку педагогів 
[22]; 

1. Складність забезпечення 
доступності ресурсів для всіх 
учнів; 
2. Складність забезпечення якості 
реалізації багатоваріативності 
освітніх програм; 
3. Брак кадрів кваліфікованої 
педагогічної освіти [22]; 

Розвиток 
інклюзивної 

інфраструктури 
міста 

 

1. Оновлення інфраструктури 
міста, створення універсального 
дизайну; 
2. Реконструкція старих будівель; 
3. Раціоналізація функціонально-
планувальної структури міста, що 
здійснюється з метою забезпечення 
зручності розміщення його 
соціально значущих об'єктів; 
4. Удосконалення транспортних і 
пішохідних комунікацій міста [28]; 

1. Обмеженість фахівців у галузі 
спеціалізованого дизайну і 
архітектури; 
2. Велика затратність місцевих 
бюджетів (можливість виникнення 
ризику корумпованих діянь); 
3. Для результативності 
необхідний чималий проміжок 
часу; 
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Продовження табл.4 

Інклюзивне 

зростання 

економіки 

1. Розширення можливостей 

професійної орієнтації та 

працевлаштування; 

2. Підвищенню добробуту бідних 

верств населення; 

3. Зменшення економічної 

нерівності населення; 

1. Супротив в бізнесі щодо 

впровадження моделі гнучкої 

праці; 

2. Несприйняття структури рівного 

економічного доступу 

суспільством; 

3. Відмова доступу до праці 

особливих категорій населення. 

Культурна та 

соціальна 

інклюзивність / 

ексклюзивність 

1. Позбавлення від 

дискримінаційних проявів і 

соціальних стереотипів; 

2. Формування співробітництва та 

соціального партнерства як форм 

соціальної взаємодії та поведінки; 

3. Розширення культурного 

світогляду всіх соціальних груп; 

4. Розвиток туризму, через 

збільшення кількості туристів 

різних категорій населення; 

1. Нерозвинена туристична 

інфраструктура; 

2. Відсутність достатньої кількості 

якісних сучасних громадських 

просторів та значний фізичний і 

моральний знос існуючих; 

3. Нерозвиненість індустрії розваг 

для різної вікової групи  туристів 

або з обмеженими можливостями 

(молодь – активний відпочинок, 

старші – просвітницькі 

лекції/семінари, тощо); 

Напрям Можливості   Загрози  

Інклюзивна 

освіта або 

альтернативна 

система освіти. 

1. Підготовка соціальної спільноти 

до прийняття окремих норм 

Конвенції про права інвалідів в 

частині забезпечення умов рівного 

доступу до освіти всіма членами 

спільноти; 

2. Поява експериментальних 

(опорних) закладів освіти, що 

впроваджують практики 

інклюзивної освіти; 

3. Грантова підтримка освітніх 

ініціатив впровадження практик 

інклюзивного освітнього 

простору[22]; 

1. Не сформованість нормативно-

правової бази, яка регламентує всі 

аспекти інклюзивної освіти; 

2. Фінансування установ освіти, що 

не дозволяє сформувати необхідну 

матеріально-технічну базу, що 

відповідає освітнім потребам 

кожної дитини; 

3. Зниження духовно-культурного 

рівня молоді; 

Розвиток 

інклюзивної 

інфраструктури 

міста 

 

1. Зацікавленість соціальної 

спільноти в підготовці фахівців, що 

забезпечують якість побудови 

інклюзивного міста; 

2. Створення сучасного міста, 

закріплення нових його 

можливостей для громадян; 

3. Участь у державних пілотних 

проектах з впровадження 

інноваційних підходів на 

місцевому рівні; 

1. Недостатнє або відсутнє 

фінансування проектів перебудови; 

2. Повільний темп структурних 

реформ; 

3. Недостатньо активне 

лобіювання інтересів громадян 

перед місцевою владою; 

4. Техногенна катастрофа через 

руйнування інженерної 

інфраструктури; 
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Продовження табл.4 

Інклюзивне 

зростання 

економіки 

1. Зацікавленість 

адміністративного ресурсу 

(управління і відділів) в діяльності 

по впровадженню практик 

інклюзивної економіки та її 

результативності; 

2. Залучення бізнес-структур 

регіону в якості ресурсу підтримки 

впровадження інклюзивної 

економіки; 

3. Поліпшення інфраструктури 

підтримки бізнесу; 

4. Підвищення 

конкурентоспроможності 

підприємств та освоєння нових 

ринків; 

1. Рівень оплати праці громадян, 

що не дозволяє використовувати 

його в якості значущого стимулу 

самоосвіти і підвищення 

кваліфікації; 

2. Недостатня інформованість 

потенційних і реальних суб’єктів 

підприємницької діяльності про 

сутність, демократичності і 

соціальної значущості 

впровадження інклюзивної 

економіки; 

3. Політична нестабільність; 

Культурна та 

соціальна 

інклюзивність / 

ексклюзивність 

1. Залучення засобів масової 

інформації до роботи по 

формуванню позитивного іміджу 

інклюзивного міста та розвінчанню 

міфу про обмежені можливості 

«особливих» дітей і людей; 

2. Розвиток туризму, зон 

відпочинку та створення нових 

можливостей для культурного 

дозвілля та активного відпочинку; 

3. Забезпечення соціального 

захисту вразливих верств 

населення 

1. Не сформованість інклюзивної 

культури суспільства; 

2. Неприйняття соціальним 

співтовариством і учасниками змін 

соціальної політики в частині 

впровадження практик загальної 

включеності суспільства; 

3. Неврегульованість чинного 

законодавства, хронічне 

недофінансування галузі 

Джерело: розроблено автором. 

 

З побудованої матриці SWOT видно, що використовуючи свої сильні 

сторони можна забезпечити професійний розвиток педагогів, що підвищує 

якісний показник рівня надання освітніх послуг. За рахунок збільшення 

працевлаштування можна посилити виробничі потужності підприємства і вийти 

на нові ринки, тим самим підвищуючи середній дохід громадян. На основі 

потужної наукової бази підприємства та органи державного управління можуть 

розробляти нові інфраструктурні плани міста і тим самим досягнути 

комфортних умов проживання для громадян. За рахунок створення 

універсального дизайну буде створено позитивний імідж міста, що призведе до 

збільшення кількості населення через урбанізаційні процеси, і навпаки буде 
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зменшено відтік населення працездатного віку. Позбавлення від 

дискримінаційних проявів і соціальних стереотипів створить перевагу у веденні 

бізнесу через прояв гендерної рівності, включення всіх громадян до 

культурного життя – змога розширення туристичного бізнесу. 

В той же час за допомогою сильних сторін органи місцевого 

самоврядування мають переваги над загрозами із зовнішнього середовища, 

адже за рахунок збільшення професійності освітніх кадрів можна уникнути 

зниження духовно-культурного рівня молоді, а за допомогою реалізації 

демократичних основ суспільного устрою в нормативних документах зменшити 

не сформованість нормативно-правової бази, яка регламентує всі аспекти 

інклюзивної освіти. Реконструкція старих будівель, в свою чергу, знівелює 

можливості виникнення техногенної катастрофи через руйнування інженерної 

інфраструктури. Таким чином, місто не буде відчувати повільного темпу 

структурних реформ, що супроводжується неврегульованістю чинного 

законодавства. Розвиток туризму, зон відпочинку та створення нових 

можливостей для культурного дозвілля дозволяє зменшити неприйняття 

соціальним співтовариством і учасниками змін соціальної політики в частині 

впровадження практик загальної включеності суспільства. Є змога підвищення 

добробуту бідних верств населення, адже не дивлячись на нестабільність 

політичної та економічної ситуації в Україні, що зазвичай відлякує інвесторів, 

стратегія економічного зростання дає можливість урегулювання за рахунок 

рівної фінансової доступності. 

Зі слабкими сторонами інклюзивного розвитку можна боротися за 

допомогою можливостей. Наприклад, залучення бізнес-структур регіону в 

якості ресурсу підтримки впровадження інклюзивної економіки дозволить 

подолати недолік супротиву в бізнесі, щодо впровадження моделі гнучкої 

праці. Окрім того, залучення засобів масової інформації до створення 

позитивного іміджу дозволять зменшити несприйняття соціальним 

співтовариством і учасниками змін соціальної політики. Використання 

можливості появи експериментальних (опорних) закладів освіти, що 

впроваджують практику інклюзивної освіти зменшить складність забезпечення 
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якості реалізації багато варіативності освітніх програм. За рахунок участі у 

державних пілотних проектах з впровадження інноваційних підходів на 

місцевому рівні можна буде скоротити велику затратність місцевих бюджетів 

без ризику виникнення корумпованих діянь. 

Найгіршими варіантами розвитку інклюзивності є наступні: нетолерантне 

відношення суспільства до стратегії інклюзивності, і таким чином продумана 

нормативно урегульована політика місцевої влади може бути посунута через 

дискримінаційні процеси всередині суспільства. Нестабільні політичні процеси 

в Україні в подальшому можуть стримувати розвиток туризму, зон відпочинку. 

Негативна фінансова ситуація через низький рівень оплати праці також може 

призвести до зменшення результативності та якості послуг. 

Отже, результати SWOT-аналізу показують, які слабкі та сильні сторони є 

у обраної стратегії інклюзивного розвитку, а також які можливості та загрози 

існують для нього з боку зовнішнього середовища. За наведеними даними 

можна зробити висновок, що така стратегія має значну кількість сильних 

сторін, за рахунок яких можна втілити в життя можливості та оминути загрози, 

окрім того можливості дають змогу боротися зі слабкими сторонами, 

зменшуючи їх негативний вплив. Використання отриманих результатів під час 

розробки стратегій розвитку міст України дозволить врахувати особливості 

інклюзивного розвитку суспільства, що забезпечить врахування інтересів і 

потреб всіх категорій громадян і сприятиме усуненню диспропорцій в 

соціальному та економічному розвитку міста.
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Висновки 

 

Поняття інклюзивності та ексклюзивності у сучасному світі не нове. 

Багато світових та вітчизняних науковців, практиків та міжнародних політиків 

все частіше схиляються до окреслення цього терміну через призму нерівної 

доступності усіх соціальних груп, незалежно від віку, статті, здоров’я та інших 

факторів до цілковито повноцінного життя на рівних можливостях як 

рівноправні члени суспільства. Актуальність даного дослідження визначається 

необхідністю реалізації нових завдань та подолання проблем людства через 

пошуки нових методик врегулювання соціальної нерівності. 

Публічне управління може забезпечити розгляд даної проблеми на 

місцевому рівні з можливістю впливати на процеси розробки і впровадження 

державних рішень в сфері інклюзивного розвитку. Тому в ході дослідження 

здійсненого в даній науковій роботі отримано наступні результати: 

1. На підставі аналізу підходів до трактування понять «інклюзія», 

«ексклюзія», «інклюзивне місто» в сфері публічного управління наведено їх 

власне авторське бачення. Соціальна інклюзія – це процес повного та 

всеосяжного включення усіх соціальних груп, незалежно від віку, статті, 

здоров’я та інших факторів до цілковито повноцінного життя на рівних 

можливостях, як рівноправні члени суспільства. Соціальна ексклюзія – це 

процес, коли люди мають певні обмеження та бар’єри в доступі до певних 

ресурсів або соціально-значимих благ в усіх сферах життя, що призводить до 

розриву соціальних зв’язків із суспільством та громадянами своєї країни, що 

унеможливлює користування усіма своїми особистісними правами як людини, 

так і громадянина. Інклюзивне місто – це населений пункт, який є доступним та 

комфортним для проживання для людей різного віку, статі, національності, 

віросповідання, соціального статусу, різних фізичних і фінансових 

можливостей. 

2. Розвинено підхід до виділення груп суб’єктів інклюзивного міста: 

суб’єкти, які забезпечують формування політики та реалізовують цілі розвитку 
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міста (органи місцевого самоврядування, громадські об’єднання та суб’єкти 

господарювання), а також безпосередньо суб’єкти інклюзивного міста, яким є 

населення в залежності від категорій поділу (наприклад, за віковою ознакою, 

спеціальні групи тощо). Це дозволило обґрунтувати функції суб’єктів управління 

містом, що є підставою для формування і удосконалення стратегій реалізації цілей 

розвитку міст, які в місії своєї діяльності визначають інклюзивність як основу 

соціально-економічного розвитку. 

3. З метою здійснення аналізу і порівняння сучасного стану інклюзивного 

розвитку міст України та Польщі ідентифіковано напрями завдань 

інклюзивного розвитку міста (інклюзивна освіта, розвиток інклюзивної 

інфраструктури міста, інклюзивне зростання економіки, культурна та соціальна 

інклюзивність / ексклюзивність). Таким чином, в ході дослідження оцінено 

перспективи розвитку міст України в розрізі порівняння і запозичення 

позитивного досвіду найближчого сусіда – Польщі. 

4.Застосування методики SWOT-аналізу дозволило ідентифікувати сильні 

та слабкі сторони, а також виявити можливості та загрози в частині 

інклюзивного розвитку міста. З цією метою було проаналізовано освітню, 

інфраструктурну, економічну та соціально-культурну сфери діяльності. Варто 

зазначити, що розвиток міста з врахуванням інтересів та доступом до всіх благ 

всіх без винятку категорій громадян має ряд різнопланових однаково сильних 

сторін. На противагу цьому, серед проаналізованих слабких сторін простежується 

спільна коренева проблема – відсутність нормативно урегульованої державної 

стратегії, чіткого розподілу обов’язків, координації та контролю за їх виконанням 

серед виконавців державної служби, що впливає на виникнення проблем нижчого 

порядку. Загалом, зі SWOT-аналізу інклюзивного розвитку міста можна побачити, 

що існує більше сильних сторін та можливостей, ніж слабких сторін та загроз. До 

того ж, сильні сторони та можливості можуть стати факторами мінімізації впливу 

слабких сторін та попередження виникнення загроз. 

На підставі цього доведено необхідність використання результатів 

проведеного аналізу під час формування стратегій розвитку міст України, 

адже наведені пропозиції забезпечують врахування інтересів і потреб всіх 
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категорій громадян і сприяють усуненню бар’єрів, розбіжностей і 

диспропорцій в розвитку міста.
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