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ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ІНКЛЮЗИВНОЇ МОДЕЛІ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ ВІЙНИ 

 

В умовах щоденних втрат патріотичних сил та економічного потенціалу на сході 

України, на решті території воюючої держави відчувається інерція неефективної 

пострадянської олігархічно-корупційної економічної моделі. На тлі погіршення рівня 

життя переважної більшості населення, численні арешти державних службовців, які були 

затримані при одержанні хабарів, свідчать про свідомий виклик суспільству з боку 

прибічників екстрактивних інститутів. В умовах зовнішньої агресії екстрактивні інститути 

(зокрема кумівство, клановість, корупційні схеми та бюрократичні перепони) виснажують 
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національні ресурси та спотворюють соціально-економічну структуру країни, посилюючи 

загрози економічній безпеці України. 

Гучні затримання діючих та колишніх високопосадовців у кращому випадку 

завершуються багатомільйонними заставами з примарними перспективами закінчення 

справ судовими рішеннями та компенсацією збитків державі. Така ситуація викликає 

справедливий осуд суспільства та зневіру громадян у здатності влади забезпечити 

реалізацію меритократичних принципів функціонування державних і приватних 

інститутів. Адже, лише меритократія передбачає відбір посадовців і працівників 

виключно на підставі їхньої кваліфікації та професіоналізму без урахування родинних 

зв’язків, расового та етнічного походження, релігійних переконань, гендеру, сексуальних 

уподобань тощо. 

У наших попередніх публікаціях [1-4] на основі економіко-математичних 

розрахунків доведено позитивний кореляційний зв’язок між гендерною рівністю, 

толерантністю до сексуальних меншин та інноваційною конкурентоспроможністю й 

соціально-економічним прогресом. Саме відсутність дискримінації за будь-якою 

особистісною ознакою формує підвалини інклюзивної моделі економіки, яка дозволяє 

всім членам суспільства реалізувати свій творчий потенціал в умовах дематеріалізації та 

інтелектуалізації створення валового внутрішнього продукту. 

Усупереч світовим тенденціям емансипації людини, на окупованих територіях 

України тривалий час зберігалися виробництва низьких технологічних укладів та 

насаджувалися авторитарно-архаїчні цінності, у тому числі зневага до свободи вибору 

способу життя та креативного самовираження. Ці тенденції було посилено загарбниками з 

початком гібридної війни, зокрема громадяни України були позбавлені права на свободу 

слова, волевиявлення в умовах представницької демократії та вибору професії, адже 

щоденно значна кількість людей залучається до примусових робіт із загрозою їхньому 

життю та здоров’ю. 

Для успішної реінтеграції України громадяни на анексованих та окупованих 

територіях потребують чіткої та зрозумілої альтернативи догмам та міфам агресивної 

російсько-шовіністичної пропаганди. З цією метою на формальному та неформальному 

рівні необхідно позбавитися проявів дискримінації за будь-якою ознакою. Зокрема, 

необхідно скасувати нормативно-правові акти, які обмежують права жінок на сферу 

діяльності, адже вони є повноцінними членами суспільства, які здатні самостійно зробити 

свідомий вибір місця роботи. Варто підкреслити необхідність протидії проявам побутової 

ксенофобії, расизму, гомофобії та мезогінії, що знижують згуртованість суспільства та 

продуктивність праці, підриваючи соціальний базис підтримки реформування економіки 
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та зростання валового внутрішнього продукту. В умовах війни задля зменшення 

внутрішньої конфліктності суспільства та закладення підвалин інклюзивної моделі 

економіки основний наголос треба робити на просвітницькій діяльності для запобігання 

порушень норм про недопущення дискримінації. 

Протидію заходам щодо імплементації інклюзивної моделі економіки слід 

очікувати від представників диверсійно-розвідувальних груп, які прикриваючись 

свободою слова, релігійними та архаїчно-традиційними догматами, здатні розпалювати 

ворожнечу та дестабілізувати суспільний консенсус на євроінтеграційному шляху. Слід 

зазначити, що будь-які заклики, які принижують гідність особистості, є несумісними з 

основоположними принципами демократії та європейськими цінностями. 

Отже, імплементація інклюзивної моделі економіки в умовах війни передбачає 

реформування держави на принципах меритократії, толерантності та недопущення 

дискримінації. Усі члени суспільства незалежно від віку, статі, раси, релігії, етнічного 

походження та сексуальної орієнтації мають отримати змогу залучитися до продуктивної 

праці, розбудови підвалин креативної та інноваційної економіки, що базується на знаннях. 
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