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ВСТУП

Однією з нагальних проблем нашого часу с вирішення проблем 
принципово нової парадигми так званого інклюзивного розвитку цивілізації. 
Про це йшлося 1 4 - 1 6  квітня 2011р. на нараді Боаоського азійського форума 
(БАФ), яка відбулася в китайському містечці Боао під девізом «Інклюзивний 
розвиток: загальна програма і нові виклики». Концепція «Інклюзивного 
розвитку» передбачає такий тип економічного зростання, який охоплює всі 
сфери життя суспільства, дозволяючи зробити його результати відчутними для 
кожної людини. В основі реалізації цієї концепції лежить загальнодоступний 
для всіх громадян ресурс знань як результат когнітивного (пізнавального) 
процесу в освіті.

ООН визначила наступні вісім принципів інклюзивної освіти:
1. Цінність людини не залежить від її здібностей і досягнень.
2. Кожна людина здібна відчувати і думати.
3. Кожна людина має право на спілкування і на те, щоб бути почутим.
4. Всі люди мають потребу один в одному.
5. Справжня (істинна) освіта може здійснюватись тільки в контексті 

реальних взаємовідносин.
6. Всі люди мають потребу в підтримці і дружбі ровесників.
7. Для всіх учнів досягнення прогресу може бути скоріше в тім, що вони 

можуть робити, ніж в тім, що не можуть.
8. Різноманіття підсилює всі сторони життя людини.
Інклюзивний розвиток є передумовою довготривалого розвитку ринково 

орієнтованих суб’єктів, який дозволяє всім країнам і регіонам світу 
користуватися результатами глобалізації, економічної інтеграції і економічного 
зростання. Для окремо взятого економічного суб’єкта інклюзивний розвиток 
має на меті максимізацію можливостей розвитку і працевлаштування за 
рахунок високих темпів економічного зростання, а також забезпечення 
громадянам рівний доступ до соціальних гарантій і можливість участі у всіх 
сферах життєдіяльності країни, що обумовлює стратегію пріоритетного 
забезпечення якісного покращення умов життя всього населення.

Інклюзивний розвиток має на увазі необхідність демократизації 
міжнародних відносин і створення дійсно справедливої політичної і 
економічної світобудови та потребує реформування глобальної фінансової 
системи. Інклюзивний, тобто всеохоплюючий, розвиток як принцип державної 
політики, має ключове значення, щоб доступ до нових можливостей і благ не 
був обмежений окремими групами, прошарками населення або країнами. Саме 
тому особливого значення набувають якісна освіта, розвиток людських ресурсів 
і активна політика в сфері зайнятості.

Таким чином реалізація концепції інклюзивного розвитку це вирішення 
задач на основі моделі когнітивного розвитку наступних семи «І»: Істина,



Інтелект, Інтеграція, Інновації, Інвестиції, Інфраструктура, Інститути. Природно 
розуміти, що когнітивний інклюзивний розвиток має охоплювати всі країни без 
обмежень і кордонів, поширювати інтеграційні процеси та партнерські 
відносини, сприяти вирівнюванню економічних потенціалів держав та 
громадян.

Не випадково наш відомий співвітчизник В. І. Вернадський, стосовно 
когнітивного процесу оволодіння знанням, майже 100 років тому писав: «Той 
народ, який зуміє найбільш повно, найбільш швидко, найбільш досконало 
оволодіти новим знанням, яке відкривається в людському житті, досконало 
розвинути та прикласти його до свого життя -  одержить ту могутність, 
досягнення якої на загальне благо є основним завданням всякої розумної 
державної політики».

Виходячи з викладеного професорсько-викладацьким складом кафедри 
економічної кібернетики Київського національного університету технологій та 
дизайну, за результатами науково-дослідних робіт, в яких розглядалися деякі із 
зазначених вище положень, підготував цю монографію, в котрій знайшли 
відображення наступні напрями досліджень: «Кібернетика -  науковий лідер 
розвитку суспільства», «Технологічні аспекти прогнозування та оцінки 
розвитку макроекономічної ситуації в Україні», «Системні принципи аналізу 
інноваційної діяльності», «Основні засади формування та розвитку 
інтелектуального капіталу», «Прогнозування трудової активності персоналу 
підприємств» та інші. Дотримуючись цих напрямів і було побудовано 
структуру даної колективної наукової монографії, до якої увійшли наукові 
розробки авторів оформлені у відповідності з вимогами до монографій.
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