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Соціальний розвиток суспільства виступає як особлива сторона соціального прогресу, що безпосередньо взаємодіє з економічною, політичною і духовною сферами. Він відбиває не
лише рух соціальної структури, а й саму життєдіяльність людей,
їх якість і спосіб життя. Характеризуючи зміни становища людини в системі суспільних відносин, соціальний розвиток являє
собою результат сформованого в певний часовий період розподілу індивідів за соціальними позиціями, тобто за їх місцем у
виробництві, суспільно-політичній практиці, культурі тощо.
Під впливом сучасних глобалізаційних процесів відбувається
поширення соціальних зв'язків на такі сфери діяльності, як технологічна, організаційна, адміністративна, правова, формується
тенденція до встановлення взаємозв'язків через численні мережі
сучасних комунікацій та нових інформаційних технологій. Соціальна глобалізація несе з собою як позитивні зрушення, так і
негативні виклики і загрози.
Позитивні соціальні наслідки глобалізації полягають у тому, що сучасний світ розширює можливості діяльності людини у професійній сфері, в освоєнні нею досягнень світової
науки, культури тощо. Вільна конкуренція у глобальному
масштабі вивільнює творчу енергію й ініціативу особи, створює унікальні можливості для її самореалізації, дозволяє інтенсифікувати обмін необхідною інформацією, науковими
досягненнями, досвідом практичної діяльності. Такі можливості сприяють накопиченню матеріального багатства, що в
поєднанні з процесом створення наднаціональних структур
створює умови для вирішення різноманітних, у т. ч. соціальних проблем сучасності з урахуванням інтересів як розвинених країн, так і країн, що розвиваються.
Серед негативних викликів і загроз глобалізації можна виділити
збільшення розриву між багатством і бідністю, зростання кількості
людей, які не можуть скористатися благами цивілізації, реалізувати
свій потенціал, що сприяє виникненню явищ соціальної девіації,
поширенню агресивності, різних проявів кримінальної поведінки.
3

Ви
"К да
Ве иїв вн
рс сь ич
ія ки оне й у по
дл нів лігр
я ер аф
др си і
ук те чни
у т" й
.
це
н

тр

Проблема нерівності та бідності стала головною причиною напруги і конфліктів у різних регіонах планети.
Впливає на формування соціальної напруги і національне питання. В його основі – щорічно зростаючі масштаби міграції
вихідців із країн, що відстають в економічному розвитку, у розвинені країни. У країнах, які приймають емігрантів, склалися
нові національні меншини, які чітко усвідомлюють свою етнічну специфіку, власні інтереси і можливості їх відстоювати з
використанням політичних та інших методів. Підвищилася конкуренція між корінним населенням і емігрантами у сфері бізнесу
та на ринку праці в цілому.
Для того щоб мінімізувати ці розбіжності, перед світовим
співтовариством стоїть завдання гармонізувати соціальну політику, зменшити існуючі нині відмінності у рівні та якості життя народів різних країн. Розвиток людської складової соціального прогресу передбачає зростання можливостей людини у
сфері добробуту, безпечного існування, морального та фізичного здоров'я, удосконалення духовності. Людський розвиток
передбачає створення відповідних умов, тобто безпечного середовища, в якому людина здатна реалізувати свої можливості.
Мова йде, зокрема, про соціальні фактори безпечного життя
людини, а також про відповідні умови його формування (культура, виховання, освіта).
Становлення і розвиток інформаційного суспільства є характерною рисою ХХІ ст. Саме в інформаційному суспільстві активно розвиваються інформаційні і комунікаційні технології,
створюються умови для ефективного використання знань для
вирішення найважливіших завдань управління суспільством і
демократизації суспільного життя. Інформаційне суспільство
характеризується збільшенням ролі інформації і знань у житті
суспільства, зростанням частки інфокомунікацій, інформаційних
продуктів і послуг у валовому внутрішньому продукті, створенням глобального інформаційного простору, що забезпечує ефективну інформаційну взаємодію людей, їх доступ до світових
інформаційних ресурсів і задоволення їх соціальних потреб в
інформаційних продуктах і послугах. Інформаційна революція
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змінює життя людей – їх роботу, дозвілля, способи об'єднання
у співтовариства і навіть ставлення до самих себе.
На відміну від попередніх технологічних революцій, заснованих на матерії та енергії, інформаційна революція зачіпає наше розуміння часу, простору, відстані і знання. Інформатизація
не залишила осторонь жодної сфери соціальної активності: від
повсякденного життя до міжнародних відносин, від сфери дозвілля до виробничих стосунків.
В умовах глобалізації та формування інформаційного суспільства необхідним є інноваційний підхід освоєння соціального
простору, пошук засобів, що здатні не лише вивчати або передбачати соціальні зміни, але й активно впливати на практичне
життя, отримати прогнозований соціальний результат, здійснювати вплив на розвиток складних соціальних систем. Просторова організація соціальних відносин є глибоко трансформованою,
оскільки відносини стають більш взаємопов'язаними. Створюються трансконтинентальні та трансрегіональні мережі дій, обмінів та владних відносин із суттєвими наслідками для процесів
прийняття рішень. Виникають нові проблеми соціальної інтеграції, глобального управління та демократичної підзвітності,
оскільки роль суверенної влади наднаціональних держав у світовій політиці змінюється.
Відповідно до всіх цих процесів істотно підвищується статус
соціальної географії, яка вивчає просторові процеси і територіальні форми організації соціумів та життя людей, перш за все,
з погляду умов праці, побуту, відпочинку, розвитку особистості
та відтворення життя людини. Територіальна організація в усіх
своїх проявах, навіть за умов тотальної дигіталізації та появи
штучного інтелекту суспільства, залишається обов'язковим атрибутом суспільства. Більше того, вона властива всій живій і
неживій природі. Загальна теорія територіальної організації суспільства може й повинна слугувати базисом подальших досліджень як для поглиблення фундаментальних уявлень, так і для
осмислення нових явищ. Поширення теоретичних знань про
територіальну організацію суспільства, якість життя населення
могло б підвищити обґрунтованість стратегічних документів
5
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просторового розвитку, а також збільшити пояснювальнопередбачуваний потенціал географічної науки.
Соціальні умови, що безпосередньо визначають відмінності в
рівні, якості й способі життя населення, можливостях розвитку
та реалізації інтересів і здібностей населення, далеко неоднакові
в країнах та їх регіонах. Існують і подекуди поглиблюються
соціально-територіальні відмінності, які, у свою чергу, впливають на соціально-територіальну структуру – один із видів соціальної структури суспільства. З проблемою нерівномірності розвитку регіонів стикаються багато країн світу, причому як економічно розвинені, так і ті, що розвиваються. Відставання країн
третього світу останніми роками не тільки зменшилося, а навпаки – значно зросло. У наш час США, країни ЄС та Японія є у
100 разів багатшими за Ефіопію, Гаїті та Непал (хоча ще на початку ХХ ст. таке відставання було на рівні 10:1). Якщо багаті
люди на початку ХХ ст. жили краще за бідних у 19 разів, то вже
наприкінці ХХ ст. – у 78 разів. Сприйняття гостроти цієї проблеми значною мірою визначається рівнем економічного розвитку країни. Причому вона проявляється на всіх рівнях світового
господарства – від локального до глобального – і впливає на
економічний, соціальний, екологічний клімат в усьому світі та
окремих державах. У зв'язку з цим пошук шляхів мінімізації
негативних наслідків територіальних відмінностей, розробка
ефективної регіональної політики посідають одні з центральних
місць у діяльності урядових структур всіх країн, особливо країн
з високорозвиненою економікою.
Розглядаючи нерівність у життєвих умовах та якості життя,
необхідно виділити два моменти. По-перше, існують відмінності, усунути які неможливо. Значною мірою це пояснюється просторовими відмінностями природного середовища та історичними особливостями. По-друге, соціальні відмінності зберігаються не лише між країнами, а й між окремими регіонами. Саме
тому мова повинна йти не про "вирівнювання" рівнів соціального розвитку районів різного таксономічного рангу, а про формування життєвих умов, які в даний час і у даному місці найповніше сприяють розкриттю творчих можливостей людини.
6

Ви
"К да
Ве иїв вн
рс сь ич
ія ки оне й у по
дл нів лігр
я ер аф
др си і
ук те чни
у т" й
.
це
н

тр

Одним із найістотніших факторів усунення соціально-територіальних відмінностей є соціальна інфраструктура, яка тісно
пов'язана з територіальною організацією населення. Оскільки
життєдіяльність людей територіально локалізована, елементи
інфраструктурного забезпечення завжди розміщені в рамках
соціального простору і визначають його контури. Різнорідні й
численні види обслуговування, які характеризують умови життя
людей, тісно пов'язані між собою, але не є взаємозамінними.
Недостатній розвиток, наприклад, медичних або культурних
закладів у якому-небудь поселенні не може бути компенсований
іншими видами обслуговування або високою заробітною платою. У свою чергу, необхідні масштаби розвитку сфери обслуговування визначаються, можливостями виробництва і соціальними потребами, які залежать від чисельності населення, його
структури. А від регіональної специфіки соціальної інфраструктури значною мірою залежить досягнення адекватних умов життєдіяльності людей.
Існування соціально-територіальних відмінностей свідчить
про наявність неоднакових умов праці й побуту населення на
території країн, про різні можливості всебічного розвитку особи.
Як показує світовий досвід, коли межа відмінності міжрегіональних рівнів становить 30–50 пунктів, виникає соціальнополітичне напруження, починається неконтрольована міграція
населення, відбуваються інші негативні явища. У підсумку ці
суперечності гальмують соціальний прогрес суспільства.
Україна має певні досягнення в реалізації державної соціальної політики. Однак рівень та якість життя населення в країні
значно поступаються розвиненим країнам Європи і світу. Хоча
постійне підвищення добробуту населення є ефективним чинником зміцнення соціальної стабільності в суспільстві. Це завдання має бути головним у визначенні пріоритетів розвитку України. Реалізація соціальної політики має стимулювати розвиток
економіки, а економічне зростання є передумовою сталого (збалансованого) розвитку.
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Довгостроковими орієнтирами стратегії у соціальній сфері
мають стати забезпечення достойного життєвого рівня населення, розвиток трудового потенціалу, формування середнього
класу, недопущення надмірної диференціації населення за рівнем доходів, розвиток освіти, культури, поліпшення охорони
здоров'я населення.
Найважливішими із соціальних проблем України, що потребують вирішення, є збільшення доходів населення, затвердження та імплементація соціальних програм. Досягнення щонайменше європейських стандартів у соціальній сфері – рівня доходу,
структури споживання, добробуту, зайнятості, фінансування
програм і проєктів, що забезпечують розвиток людських ресурсів, має пріоритетне державне значення, оскільки від цього залежить забезпечення міжнародної конкурентоздатності України
і подолання багатьох проблем гуманітарного розвитку.
Основні перспективи розвитку України пов'язані з Європейським Союзом. Соціальні проблеми адаптації країни до
умов членства в ЄС є одними з найважливіших, проте їх розуміння, а тим більше – стан вирішення на сьогодні є незадовільними. Послідовна орієнтація на чинну в провідних європейських країнах модель соціальної ринкової економіки, перевагами якої є високий рівень соціальних стандартів і розвитку гуманітарної сфери, ефективний захист прав працівників,
розвинена система соціального захисту передбачає і достатній рівень розуміння соціально-географічних проблем розвитку країн, міст і регіонів.
Мета навчального посібника – висвітлення теоретичних
основ соціальної географії, яка давно є нормативною дисципліною в багатьох університетах. У ньому розкрито науковий статус соціальної географії, представлено географічний
простір як фундаментальну дослідницьку парадигму, показано становлення і розвиток соціальної географії, охарактеризовано соціальну географію народонаселення, географію
соціального розвитку і соціальної динаміки, розкрито найважливіші процеси і проблеми соціально-територіальної
організації простору.
8
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Знання теорії та історії соціальної географії дозволяє побачити в зовнішньо хаотичному ході соціальних подій визначеність багатьох соціально-економічних процесів, суспільних
задумів і рішень. Соціальна географія дає змогу зрозуміти
просторові закономірності організації соціального життя.
Цьому і покликаний допомогти посібник, який дає системне
викладення основ соціальної географії. В ньому відбитий сучасний стан осмислення соціально-географічних проблем.
Автори не претендують на повне висвітлення всіх напрямів
соціальної географії, але в посібнику подано актуальні фундаментальні засади цієї науки, які визначатимуть її розвиток у
найближчому майбутньому.
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СОЦІАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ ЯК НАУКА
ТА ЇЇ МЕТОДОЛОГІЯ

Об'єкт і предмет дослідження соціальної географії. Вихідними поняттями кожної науки є об'єкт і предмет її дослідження.
Від того, наскільки істинно і конкретно визначені ці категорії,
залежить результативність і конструктивність усієї наукової
діяльності. Основи для розмежування предмета і об'єкта були
закладені німецьким філософом І. Кантом.
Об'єкт дослідження – фрагмент дійсності, на який спрямована пізнавальна або практична діяльність, тобто це те, що вивчає
і досліджує дана галузь науки, і на що спрямована діяльність
дослідника, що протистоїть йому як об'єктивна реальність. Виділення об'єкта пізнання здійснюється за допомогою форм практичної і пізнавальної діяльності, які вироблені суспільством.
Предмет дослідження – це ті сторони, властивості і відносини,
які вивчаються даною наукою.
Предмет науки не може бути тотожним об'єкту (або об'єктам), які вона вивчає, тому що останній – це емпірично дана
реальність, яка представляє ту чи іншу сторону об'єктивного
світу. Натомість, предмет науки являє собою відтворення емпіричної реальності на абстрактному рівні шляхом виявлення найзначущих з практичного погляду закономірностей, зв'язків і
відносин цієї реальності. Предмет будь-якої науки – це результат теоретичного абстрагування, який дозволяє виділити ті закономірності розвитку і функціонування об'єкта, що вивчається,
який є специфічним для даної науки.
Об'єктом дослідження соціальної географії виступає суспільство в територіальному вимірі і соціальний простір. При цьому
необхідно розрізняти просторову організацію суспільства як
інтегрованого цілого, а також просторову організацію його
складових частин – населення, соціальної інфраструктури, регіональних соціальних систем тощо. У той же час територіальна
10
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організація суспільного життя носить на собі відбиток соціальної диференціації у просторі.
Соціальний простір виступає як атрибутна форма існування і
розвитку соціально організованого суспільства та виражає співіснування і взаємодію різних сторін і моментів соціального буття, а також характеризує протяжність, густоту і структуру суспільної форми руху матерії. Необхідно враховувати, що соціальний простір – це соціально освоєна частина природного простору як середовища проживання людей, просторово-територіальний базис життєдіяльності суспільства і предметного світу
людини, характеристика соціальної структури суспільства з погляду "розташування" соціальних груп, прошарків, простору
(умов, можливостей) їх розвитку. Соціальний простір відображає структуру життєдіяльності суспільства і виражається у характері розселення і типах поселення людей.
Із соціальним простором тісно пов'язаний соціальний час як
одна із форм існування суспільства. Функціонування суспільства відбувається в часі, невіддільне від нього. З одного боку, соціальний час є часовим простором людської діяльності, з другого – її мірою. Він характеризує також послідовність різних видів
діяльності. Соціальний час – специфічна характеристика часу,
в якому існує і розвивається суспільство, соціальні спільноти,
індивіди. Властивості і течія соціального часу залежать від форм
життєдіяльності людей і характеризуються своїми ритмами,
циклічністю, темпами перебігу, а також ставленням людей до
самого соціального часу – переживанням, сприйняттям. Так,
життя і праця сільських жителів характеризується сезонністю,
тобто особливою ритмічністю, яка значною мірою подолана в
місті, і темп життя в місті вище, ніж у селі тощо.
Більш вузьким об'єктом дослідження соціальної географії є
також соціальна сфера у просторовому вимірі. Соціальна сфера
– відносно самостійна сфера життєдіяльності суспільства, що
охоплює відносини між соціальними спільнотами, всередині цих
спільнот, між окремими особами, які займають різне положення
в суспільстві і беруть неоднакову участь у його соціальному
житті. Саме в цій сфері відбувається соціальне життя. У соціальній сфері реалізуються соціальні потреби та інтереси соціаль11
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них груп і спільнот, відносини суспільства і особи, вона охоплює умови праці, здоров'я і дозвілля. Основними структурними
компонентами соціальної сфери є соціальна структура, соціальні
відносини і матеріальні утворення, що їх закріплюють. Соціальну сферу становлять соціально-побутові умови життя людей,
система освіти, охорони здоров'я, культури, соціальне забезпечення тощо. Вона є об'єктом вивчення різних наук, зокрема
соціологічної, економічної, політичної тощо.
Соціологія досліджує соціальну сферу під кутом зору реалізації відтворення і зміни всієї системи соціальних відносин та їх
реального змісту – соціального життя, тих факторів і закономірностей, які визначають і регулюють це життя. Соціальна географія вивчає соціальну сферу у територіальному плані.
Пріоритетним аспектом дослідження соціальної географії є
глобалізація – провідна тенденція розвитку сучасної цивілізації.
Вона стає конструктивним стимулом розвитку для всіх типів
соціально-історичних систем через абсорбцію досягнень науково-технічного прогресу та ефективного здійснення постіндустріальної модернізації. Постіндустріальний сектор економіки України нині є досить незначним і оцінюється спеціалістамиекспертами на рівні 5–8 % сукупного трудового потенціалу.
Процес посилення гомогенізації соціальних порядків інтерпретується як онтологічна основа, яка формує сприйняття сучасного світу як цілісної глобальної соціальної системи. Така інтерпретація проявляється у відомих концепціях "макдональдизації" (Дж. Ритцер), кінця географії (Т. Люк), "руйнування державного суверенітету" (Е. Гідденс, Н. Смелзер, Ю. Хабермас), посилення впливу наднаціональних політичних інститутів, таких
як Рада Безпеки ООН, Рада Європи, Європарламент, Європейський суд з прав людини та ін. (У. Бек, М. Кастельс, М. Уотерс).
У координатах зазначених концепцій важливими тенденціями
соціальної трансформації українського суспільства виступають:
розширення масштабів прилучання різних категорій населення
України до нових споживчих стандартів; посилення міжрегіональної мобільності і розширення можливостей отримання освіти і
працевлаштування в інших країнах; нові можливості звернення
громадян України до розвиненої правової культури, включаючи
12
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можливості оскарження судових рішень у міжнародних судах.
Науково-практичною метою дослідження глобалізації у соціальній географії є досягнення в умовах сучасних глобальних викликів найсприятливішої для населення територіальної організації соціального життя, підвищення соціальної ефективності
господарства країни в цілому та окремих його галузей.
Як відомо, економічний успіх спричиняється не лише фізичним капіталом та інвестиціями, а й технологічним, людським і соціальним капіталом. Тому особливо актуальними,
практично важливими стали проблеми умов, рівня, способу та
якості життя, а також якості населення. Лауреат Нобелівської
премії в галузі економіки Е. Фелпс відзначав, що економічне
зростання залежить від характеру нації. А недоліком колишніх соціалістичних країн було ігнорування прихованих факторів, які не можуть бути відділені від економічних рис тієї
або іншої країни. З'ясування цих понять, пошук критеріїв і
показників їх оцінки опинилися в центрі уваги багатьох закордонних і вітчизняних вчених.
Важливим об'єктом дослідження соціальної географії наразі
стають і соціальні мережі. Питанню розвитку соціальних мереж
та їх впливу на соціальний розвиток не приділяється належна
увага. Бракує ґрунтовних розробок наукового характеру, комплексних досліджень цього феномену. Якщо раніше інтерес до
віртуальної комунікації і соціальних мереж був незначним, то
сьогодні важко уявити структуру, яка не має своєї сторінки в
інтернеті. Це той місток, через який сьогодні будуються відносини й люди відкривають себе світові. Вперше термін "соціальна мережа" був запропонований у 1954 р. Дж. А. Барнесом у
роботі "Class and Committees in Norwegian Island Parish".
Першим інтернет-сайтом, що надавав можливості роботи із
соціальними мережами, був сайт classmates.com, який з'явився в
1995 р. Сьогодні існує сотні сайтів з можливостями організації
світових мереж. У 2004 р. було створено найбільшу соціальну
мережу у світі Facebook, яка на початок 2020 р. має близько
1,5 млрд активних щоденних користувачів. Нові соціальні мережі в інтернеті дедалі більше зосереджуються на певних галу-
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зях, наприклад мистецтві, тенісі, футболі, автомобілях, ділових
стосунках, професійній орієнтації тощо.
Сила соціальних мереж полягає не тільки в новизні, відмінності від традиційних медіа, але й у дешевизні контакту. Щодо
швидкості донесення інформації до населення – це є найшвидшим засобом: повідомлення доставляються до користувача моментально та задовго до того, як воно буде опубліковано в пресі.
Соціальним мережам належить велика роль у формуванні громадської думки, реагування на ті чи інші суспільно значущі події. В умовах демократизації систем державного управління постійно зростає вплив думки громадян на процеси формування та
реалізації рішень, державного управління та місцевого самоврядування. Наукові дослідження використання сучасних комунікативних засобів, зокрема, соціальних онлайн-мереж та їх впровадження в систему зв'язків з громадськістю державного управління сприятимуть зростанню ефективності взаємодії органів
влади з громадянами, формуванню і утвердженню привабливого
іміджу країн та регіонів.
Об'єктами соціально-географічних досліджень можна вважати також територіальні соціальні структури та їх відносини одна
з одною, матеріальним виробництвом і навколишнім природним
середовищем. Конкретними об'єктами спостереження соціальної
географії є поселення (їх різні типи, форми, мережі, системи),
регіони, країни. Але основною одиницею спостереження є людина (яка, за необхідності, характеризується за своєю національною, сімейною, виробничою належністю, статтю, віком, освітою, професією, станом здоров'я тощо).
Підсумовуючи зазначене, вкажемо, що об'єктами дослідження соціальної географії виступають ті чи інші територіальні спільноти людей, історичні особливості їх розвитку, внутрішня
структура, зв'язки з виробництвом і довкіллям, взаємозв'язки
між різними територіальними спільнотами, різні групи населення всередині цих спільнот.
Предметом дослідження соціальної географії є просторовий
аспект соціального розвитку в конкретних суспільно-історичних
умовах, відмінності в темпах і пропорціях відтворення територіальних соціальних структур. Ця наука вивчає соціальну сферу
14
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в регіональному вимірі, тому в предмет її дослідження входить
територіальна організація соціальної сфери.
Деякі географи вважають, що предметом соціальної географії
є соціальна функція географічного середовища, яка набувається
нею в результаті її включення в господарську діяльність. Це –
широка трактовка предмета дослідження соціальної географії.
Соціальна географія досліджує регіональні відмінності в
умовах життя людей (природні, економічні, соціальні) і шляхи зближення рівнів життя між різними районами і типами
поселень, а також регіональні відмінності відтворення населення і трудових ресурсів, просторові переміщення людей.
Вона вивчає також поведінку населення і його різних груп на
тій чи іншій місцевості залежно від зміни ринку, розміщення
нових сфер застосування праці і підприємств, послуг, погіршення довкілля тощо.
Тенденція соціалізації географічної науки пов'язана з рядом
аспектів:
 По-перше, переходом на ринкові відносини, які супроводжуються більш прискореним розвитком соціально орієнтованої економіки і більш повним задоволенням соціальних потреб людини.
 По-друге, розширенням соціальної проблематики науки, зокрема швидким розвитком географії населення, а також дослідженням соціальних аспектів територіальної організації продуктивних сил. У складі науки формуються все нові і нові соціальні напрями: географія сфери обслуговування, географія
освіти, рекреаційна географія, географія фітнесу і розваг та ін.
 По-третє, самі традиційні питання науки, пов'язані з територіальною організацією продуктивних сил і розміщенням виробництва, не можуть ефективно вирішуватися без врахування соціальних факторів.
Соціальна географія вивчає всю сукупність проблем соціального розвитку в їх "переломленні" через простір, включаючи
територіальну організацію соціального життя, властивості й
особливості образу життя, різноманітні структури населення.
У дослідженнях соціальної географії особливе місце належить
просторовим суспільним системам, під якими розуміються просторово-часові частини антропосфери, в яких взаємозв'язано
15
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і взаємозумовлено поєднуються всі форми життєдіяльності суспільства. Дослідження регіональних особливостей соціальних
явищ і процесів не може бути досить глибоким без залучення
матеріалів, що характеризують природу, економіку і демографічну ситуацію регіонів.
Визначення якого-небудь фрагмента соціальної реальності як
об'єкта і виділення в ньому предмета соціогеографічного дослідження диктується проблемною ситуацією, тобто необхідністю
мінімізувати або подолати деяке соціальне протиріччя. Для цього вимагається усвідомлення його природи, умов, які його породжують, якщо вони невідомі або відомі недостатньо для успішних практичних дій. Саме проблемна ситуація "створює" предмет дослідження, а локалізація проблемної ситуації в тих чи
інших явищах соціальної реальності – онтологічна основа для
виділення об'єкта вивчення.
Предмет теоретично-орієнтованого соціально-географічного
дослідження, мета якого – встановлення об'єктивних закономірностей розвитку і функціонування соціально-географічних об'єктів, являє собою ідеалізацію у формі теоретичних визначень
і понять, які відбивають істотні властивості і відношення емпіричної реальності. Предмет прикладного соціально-географічного дослідження, мета якого – практичне управління соціально-географічними системами і процесами, є результатом "зворотного руху" від ідеалізованих об'єктів до реальних, які підлягають власне емпіричному дослідженню.
Визначення науки. Соціальна географія – порівняно нова
галузь знань. Зокрема, в "Энциклопедическом словаре географических терминов" (Москва, 1968) соціальна географія не згадувалася. Не знайшлося їй місця серед доповідей і повідомлень радянських географів, представлених на XX (1964 р.) і XXI (1968 р.)
Міжнародних географічних конгресах.
Тільки наприкінці XX і на початку XXI ст. соціальна географія стає самостійною науковою дисципліною, залишаючись
у той же час складовою частиною соціально-економічної (суспільної) географії, яка розглядається як складна, багатокомпонентна географічна наука.
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Ця галузь науки має власний об'єкт і предмет вивчення і виявляє закономірності соціального розвитку в регіональному
аспекті. Зростання значення соціальної складової у відтворювальному процесі країни та її районів різного таксономічного рангу сприяє досягненню взаємозв'язку економічного і соціального
розвитку і визначає необхідність поглибленого вивчення соціальної сфери життя суспільства, у т. ч. із географічних позицій.
Існують різні і суперечливі погляди на сутність соціальної географії. По-перше, деякі автори вважають, що соціальна географія
не є самостійною галуззю знання, а лише аспектом дослідження,
необхідним підрозділах географії, існували раніше. По-друге,
соціальна географія розглядається як складова частина географії
населення. Ця позиція відбита в працях А.А. Долиніна та інших
авторів. Згідно з третім поглядом, соціальна географія – це самостійна наука, яка перебуває на одному рівні з економічною географією і є, як і остання, основною галуззю суспільної географії.
Але за ступенем зрілості соціальна географія поки відстає від
економічної географії, оскільки почала формуватися досить пізно.
І, нарешті, ряд вчених вважає, що соціальна географія – наука
самостійна і є синонімом суспільної географії. Ця позиція характерна для М.Ф. Гріна, який досить широко розумів структуру і
завдання соціальної географії. На його думку, вона повинна
включати поряд з географічними науками соціального циклу також і економічну географію. У такій трактовці соціальна географія адекватна суспільній географії у розумінні В.М. Гохмана і
С.Я. Ниммік, які простежують її становлення, починаючи з вивчення територіальних проблем невиробничої сфери і географії
споживання. Зокрема С.Я. Ниммік ототожнює суспільну і соціальну географію: "Під суспільною або соціальною географією в
широкому смислі цього слова потрібно розуміти систему географічних наук, що формуються в даний час у радянській науці, що
вивчають різні сторони життя суспільства як єдиного цілого".
Визначаючи соціальну географію, варто зупинитися на деяких аспектах, характерних для цієї сфери наукового знання.
По-перше, об'єкти суспільно-географічного дослідження можуть бути розглянуті в різних аспектах: з економічного, екологічного, соціального поглядів. Кожний з них, розкриваючи пев17
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ну сторону розвитку, наприклад, населеного пункту, системи
розселення, територіально-виробничого комплексу або економічного району, привносить своє особливе у цілісне наукове
сприйняття об'єкта. Соціально-географічний аспект показує, які
наслідки виникають або можуть з'явитися у разі зміни характеру
розміщення галузей народного господарства або утворення нових форм розселення для трудової, культурної і побутової діяльності людей. У цьому випадку фіксуються і прогнозуються
соціальні особливості і тенденції.
По-друге, соціальна проблематика у географічних дослідженнях виступає у вигляді підходу, призначення якого – виявити соціальну ефективність, яка визначається системою показників, що розкривають різні сторони соціального розвитку.
Тож можна використати різні види соціально-географічного
підходу: поведінковий, з позицій удосконалення образу життя,
формування стилю життя, сприйняття довкілля, потреб населення тощо. Географів цікавлять насамперед територіальні особливості, підхід з територіальних позицій, регіональна специфіка
прояву загальних закономірностей суспільного розвитку.
Соціальна географія вивчає закономірності розміщення і територіальної організації соціальних структур у конкретних суспільно-історичних умовах. Оскільки соціальні структури, як і
суспільство в цілому, територіально організовані, соціальну
географію можна також розглядати як науку, що вивчає закономірності і фактори розвитку соціального простору і територіальних соціальних структур.
Соціальна географія, використовуючи свої власні підходи і
методи, досліджує соціально-територіальну структуру в тісному
взаємозв'язку з соціальними умовами, враховуючи ті соціальні
відносини, які об'єктивно виникають між окремими спільнотами
людей, видами структур, зв'язків, що закономірно формуються у
процесі розвитку соціальних груп під впливом матеріальновиробничих, соціально-політичних, культурних та інших причин. Тому можна дати більш загальне визначення соціальної
географії як науки, що досліджує територіальну організацію
всього соціального життя (сфери), закономірності його (її) територіального розвитку.
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Соціогеографія є продуктом синтезу – інтеграції соціології
і географії. Географи говорять і пишуть про виникнення соціогеографії, соціологи, у свою чергу – про необхідність формування
регіональної соціології. Деякі вчені вважають, що ці науки вивчають одні і ті ж питання й тому соціогеографія і регіональна
соціологія – це назва однієї науки. При цьому, на думку окремих
вчених, соціогеографія – це соціологічна дисципліна.
Більш поглибленому розумінню соціальної географії сприятиме знання соціології як науки і сутності категорії "соціальне".
Термін "соціологія" походить від латинського societas (суспільство ) і грецького λayos (слово, вчення). У буквальному значенні
соціологія – це наука про суспільство. Вперше термін "соціологія" ввів у науковий обіг французький філософ-позитивіст Огюст
Конт (1798–1857), який одним із перших почав вивчати особливості індустріального суспільства і сформулював закони його
функціонування та розвитку. Своє вчення він спочатку назвав
"соціальною фізикою". Проте, коли в 1839 р. бельгійський статистик А. Кетле також використав цей термін, О. Конт запропонував нове слово – "соціологія", маючи на увазі наукове вивчення явищ суспільного життя в діахронічному (діахронія (гр. dia –
через + chronos – час) – еволюція, зміна стану явища в часі) і
синхронічному (синхронія (гр. syn – разом + chronos – час) –
явища і процеси, що збігаються в часі) аспектах. Причому Конт
ототожнював соціологію із суспільствознавством і вважав, що
вона має ґрунтуватися на позитивних фактах і будуватися так
само, як і природничі науки. Пізніше Е. Дюркгейм (1858–1917)
обмежив предмет соціології вивченням соціальних явищ і соціальних відносин. Отже, соціологія – це наука про закони і закономірності становлення, функціонування і розвитку суспільства
в цілому, соціальних відносин і соціальних спільнот.
Незважаючи на те, що термін "соціальні відносини" є широковживаним, вчені ще не дійшли єдиного висновку про це поняття. Зустрічаються такі його визначення:
 соціальні відносини – це відносини між людьми, які складаються в історично визначених суспільних формах, у конкретних умовах місця і часу;
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 соціальні відносини – відносини між соціальними суб'єктами
з приводу їх рівності і соціальної справедливості у розподілі
життєвих благ, за умови становлення і розвитку особистості,
задоволення матеріальних, соціальних і духовних потреб.
Соціальні відносини являють собою взаємодію між окремими
людьми або групами. Це спосіб здійснення соціальних зв'язків і
відносин у системі, що передбачає наявність не менше двох суб'єктів, самого процесу взаємодії, а також умов і факторів її реалізації.
Термін "соціальний" належить до явищ, безпосередньо пов'язаних з відтворенням населення, з формуванням різних спільнот
людей та їх взаємовідносинами. Соціальний підхід – це метод
дослідження, який ставить у центр уваги інтереси і потреби людини, суспільства в цілому.
Зв'язки соціології і соціально-економічної географії простежуються за багатьма каналами. Людина – основний об'єкт дослідження як соціології, так і географії населення. Вплив на розміщення продуктивних сил соціальних факторів – умов життя,
рівня розвитку соціальної інфраструктури, демографічної обстановки тощо – зростає щодня.
У літературі існують різні визначення науки "Соціальна географія". Наприклад, М.Д. Шаригін характеризує соціальну географію як науку, що вивчає закономірності просторово-часової
організації соціальної сфери суспільства, особливості функціонування й розвитку територіальних соціальних систем, а також
управління ними. Просторові процеси й форми організації життя людей і суспільного виробництва опановуються цією наукою
з погляду людини – умов її праці, побуту, відпочинку, розвитку
особистості й відтворення життя, просторових особливостей
поведінки людей, у результаті чого надаються пояснення й прогнозування того чи іншого стану справ.
У світовій і вітчизняній географічній літературі можна зустріти й істотно відмінні, занадто широкі тлумачення соціальної
географії – фактично як "географії людини". У цьому плані слід
відзначити погляди Б.Б. Родомана, який розглядає соціальну
географію подвійно: а) як комплексну науку про територіальну
організацію людського суспільства; б) як сукупність географіч-
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них наук про людину та її діяльність, тобто часткових соціально-географічних наук.
Підсумовуючи зазначене, підкреслимо, що соціальна географія – це наука про загальні і специфічні закони і закономірності
територіальної організації суспільства і соціального простору,
механізм дії і форми прояву їх у територіальних системах, що
функціонують у географічному просторі. Вона вивчає просторові процеси і форми організації життя людей і суспільного виробництва з погляду людини – умов її праці, побуту, відпочинку, розвитку особи і відтворення життя. Просторові аспекти
поведінки людей (насамперед, процес розселення населення),
пояснення і прогнозування цієї поведінки становлять основний
предмет дослідження соціальної географії. Ця наукова дисципліна поєднує в собі одночасно елементи географії і соціології.
Будучи наукою географічною, вона використовує в дослідженнях загальногеографічні підходи і методи і працює в тісному
контакті з економіко-географічними і природничими дисциплінами. Будучи наукою соціальною, вона використовує в дослідженнях соціологічні підходи і методи і працює в тісному контакт із суспільними науками, які мають з нею спільний об'єкт.
Структура соціальної географії. Соціальна географія –
складна наукова система, у складі якої налічується багато наукових дисциплін. Її структуризація здійснюється двома способами. Перший полягає в тому, що в її складі виділяють окремі
наукові дисципліни відповідно до того, яку соціальну сферу
вивчає кожна з них. Згідно із другим способом структурні підрозділи у складі соціальної географії виділяють на основі інтеграції дисциплін у певні групи.
Існує ряд класифікацій соціальної географії. За класифікацією
О.І. Шаблія у складі соціальної географії виділяють такі складові
частини: "Географія сфери послуг", "Географія споживання",
"Географія способу життя", "Географія поведінки", "Радикальна
географія". У складі першої з них окремо виділяють "Географію
торгівлі", "Географію освіти", "Географію охорони здоров'я",
"Рекреаційну географію". З певною часткою достовірності до
соціальної географії можна віднести "Географію науки і наукового обслуговування", "Географію культури", "Географію релігії".
21

Ви
"К да
Ве иїв вн
рс сь ич
ія ки оне й у по
дл нів лігр
я ер аф
др си і
ук те чни
у т" й
.
це
н

тр

У цій класифікації до складу соціальної географії не включено
географію населення. У "регіональній" групі наукових дисциплін
соціальної географії О. І. Шаблій виділив глобалістику, країнознавство, регіоналістику і мікрогеографію населених пунктів.
Майже аналогічної класифікації дотримується О.Г. Топчієв.
Б.Б. Родоман у структурі соціальної географії виділяє такі її
галузі, як географія людських рас; етнічна географія; політична
географія; географія розселення (включає географію населення і
географію поселень); соціологічна географія або соціогеографія;
географія культури; географія комунікацій (що вивчає потоки
речовини, енергії, інформації).
Л.Т. Шевчук, виділяючи у складі соціальної географії географію населення, медичну географію, географію діяльності,
сакральну географію, географію побуту і торгівлі, рекреаційну
географію, географію способу життя, дотримується дещо спрощеної класифікації складових соціальної географії.
Враховуючи сучасний рівень розвитку соціальної географії, в
її структурі можна виділити такі підсистеми (блоки): географія
населення, ментальна географія, соціальна географія життєдіяльності населення, географія сервісу або географія сфери
послуг, галузеві і комплексні дисципліни та регіональну соціальну географію (табл. 1.1).
Таблиця 1 .1
Структура системи наукових дисциплін соціальної географії

Підсистеми (блоки)
соціальної географії

Географія населення

Ментальна географія

Наукові дисципліни (напрями)

Демогеографія, географія людських рас, етногеографія, географія трудових ресурсів і ринку
праці, геоурбаністика, демографічна глобалістика, географія міграцій населення, демокраїнознавство, географія розселення
Географія культури (геокультура), сакральна
географія, поведінкова географія, часова географія, географія сприйняття, регіональна
свідомість
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Географія
життєдіяльності
населення

Географія людського розвитку, географія
діяльності і зайнятості населення, географія
способу життя і соціальних локалітетів життя
людей, гармонізація життєдіяльності суспільства у природному середовищі, соціальна
екологія, соціальна регіональна безпека
Географія освіти, географія торгівлі і громадського харчування, географія побуту, географія житлово-комунального господарства,
географія охорони здоров'я, географія фітнесу
і розваг, географія споживання і рекреаційна
географія
Географія туризму, гендерна географія,
політична географія, електоральна географія,
географія злочинності, географія зубожіння
і бідності населення, географія комунікацій
і соціальних мереж, географія рівня та якості
життя населення, медична географія, географія спорту, комерційна географія
Географія цивілізацій, соціальне геопросторознавство, територіальна організація людського
суспільства, геосоціомаркетинг, геосоціоменеджмент, соціальне районування
Соціальна географія регіонів, соціальна географія міст, соціальна географія сіл (сільської
місцевості), географія глобальних соціальних
проблем

Географія сервісу,
або географія
сфери послуг

Галузеві дисципліни

Комплексні
дисципліни

Регіональна
соціальна географія

Центральне місце у системі дисциплін соціальної географії посідає географія населення, яка представлена сукупністю дисциплін, що досліджують населення, яке постійно проживає в межах
якоїсь конкретної території, і відчуває на собі наслідки складної
взаємодії у системі людина-суспільство-природа-техносфера.
Важлива роль належить ментальній географії. Як відомо,
першочергово менталітет етносу формується залежно від природних і кліматичних факторів місцевості, на якій він розвивається. Менталітет являє собою установку індивіда або соціальної групи (наприклад етносу, професійного або соціального
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прошарку) до навколишнього світу, формує образ світосприйняття, духовної налаштованості.1 На відміну від ідеології, ментальністю звуться не форми мислення або оціночні поняття,
через які середовище впливає на особу (чи групу) і спонукає її
до дії, а відношення, що вона сприймає, і спосіб поведінки, який
від неї очікується. Ментальність – це призма, через яку людина
дивиться на світ і себе в ньому. Тож можемо говорити про те,
що вона притаманна кожній людині, незалежно від етнічної належності, соціального стану, статі, мови тощо. Звичайно ж, ментальність залежить від цих факторів, особливо від національності та зумовлених нею мови та культури, проте вони не заперечують її існування, а, навпаки, формують її. І такі наукові дисципліни, як географія культури, сакральна географія, поведінкова географія, часова географія, географія світосприйняття, регіональна свідомість, відображають ментальність населення.
Об'єктом дослідження соціальної географії є вивчення взаємодії людина – життєве середовище. Життєдіяльність людини –
це спосіб її існування, нормальна буденна діяльність і відпочинок. Життєдіяльність відбувається в постійному контакті із середовищем, яке являє собою сукупність об'єктів, явищ і факторів довкілля (природного і штучно створеного, що безпосередньо взаємодіє з людиною). Комфортними називаються такі параметри довкілля, які дозволяють створити найкращі для людини умови життєдіяльності. У процесі своєї діяльності людина
перебуває у зв'язку з елементами довкілля, яке можна поділити
на побутове та виробниче. У виробничому середовищі людина
взаємодіє з машинами та іншими людьми, працею здобуває собі
засоби існування. Побутове середовище – це середовище проживання людини, що містить сукупність житлових будівель,
споруд спортивного і культурного призначення. Географія житМенталітет (від лат. mental – розум, розумовий) – система переконань, уявлень і поглядів індивідууму або суспільної групи, відтворення
сукупного досвіду попередніх поколінь. Ключовими словами у визначенні менталітету є картина світу, набір духовних цінностей, не завжди усвідомлена система життєвих координат та підсвідомих стереотипів. Найчастіше слово вживається в контексті саме соціальної спільності (нація, народ, етнос).

1
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тєдіяльності людини включає такі дисципліни, як географія
людського розвитку, географія діяльності і зайнятості населення, географія способу життя і соціальних локалітетів життя людей, гармонізація життєдіяльності суспільства у природному
середовищі, соціальна екологія, соціальна безпека.
До географії сервісу, або географії сфери послуг, належать
географія освіти, торгівлі і громадського харчування, географія
побуту і житлово-комунального господарства, охорони здоров'я, географія фітнесу і розваг, географія споживання і рекреаційна географія.
У структурі галузевих підсистем соціальної географії виділяють дисципліни, які займаються вивченням окремих галузей
або видів діяльності (табл. 1.1). До комплексних дисциплін належать географія цивілізацій, соціальне геопросторознавство,
територіальна організація людського суспільства, геосоціомаркетинг, геосоціоменеджмент, соціальне районування.
У структурі соціальної географії можна виділити регіональну
соціальну географію, яка досліджує просторові процеси і форми
організації життя людей з погляду умов праці, побуту, відпочинку, розвитку особистості і відтворення життя людини (табл. 1.1).
Важливою складовою соціальної географії є теорія соціальної географії, в рамках якої розробляються парадигми, теорії,
закономірності, системи принципів, методологія і методи дослідження науки.
Функції соціальної географії. Функції кожної науки зумовлюють її виникнення та зв'язки з повсякденною практикою життя суспільства. Вони фіксують потреби суспільства в конкретній
пізнавальній або творчій дії даної науки.
Виникнення соціальної географії зумовлено потребами функціонування і розвитку соціальної сфери життя суспільства і людини в територіальному вимірі. Своє призначення в суспільстві
дисципліна реалізує через свої функції, а саме: пізнавальну (теоретичну) або теоретично-пізнавальну, прогностичну, інформаційну, соціального проектування і конструювання, управлінську.
Теоретично-пізнавальна функція спрямована на вивчення та
аналіз соціальної реальності. Це концентрація, пояснення, поповнювання і збагачення існуючого соціально-географічного
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знання, розроблення законів і категорій даної науки на основі
дослідження соціальної дійсності в просторовому вимірі.
Прогностична функція полягає у соціальному прогнозуванні.
На основі знання законів функціонування і розвитку тієї чи іншої реальності наука має можливість скласти короткотерміновий або довготерміновий прогноз зміни реальності. Спираючись
на загальні знання соціально-географічного розвитку, виявляючи ступінь дії позитивних і негативних факторів соціальногеографічного об'єкта, соціальна географія може будувати перспективну лінію розвитку і надавати ефективні рекомендації.
Інформаційна функція полягає у збиранні, систематизації та
накопичуванні соціально-географічної інформації, що одержується в результаті проведених досліджень. Соціологічна інформація – найоперативніший вид соціальної інформації. Вона накопичується у банках соціологічної інформації.
Функція соціального проєктування і конструювання – це розробка конкретної моделі соціального процесу або соціальної
системи (підсистеми) з параметрами і специфікою функціонування. Інакше кажучи, це бажання дати чіткий, кількісно і якісно витриманий соціальний прогноз.
Досвід майбутньотворення та конструювання в сучасній цивілізації показав, що здійснення актів переходу від теорії до
практики, від минулого до майбутнього, під потенційного до
актуального, від природного до штучного потребують діяльності особливого типу. Такою діяльністю і є проєктування та його
головне концептуальне завдання – проєкт. І невипадково проєктування нині набуває інтегрального статусу і починає конкурувати з традиційними засобами пізнання та дії, посуваючи навіть
теорію як головну форму організації наукового знання.
Не менш значну роль відіграє проєктування в соціальній
практиці, культурі. Проєктування стає найважливішою характеристикою інженерної, соціологічної та художньої свідомості,
основним змістом дизайну, організації матеріального середовища людини.
Актуалізація завдань проєктування дійсно пов'язана зі станом
сучасної цивілізації, яка маніфестує зростання соціальної небезпеки помилки і тому затверджує необхідність проєктного ви26
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пробування всього нового. Адже людство другого тисячоліття
вперше, за висловом К. Поппера, зазнало абсолютної помилки,
коли неймовірні матеріальні та людські ресурси були затрачені
на утопічні програми, які принципово не є здійсненими. Стало
ясно, що майбутнє є предметом не зазирання (як це стверджують прихильники утопічних програм та поетичних ілюзій),
а побудування, бо воно не приходить (подібно до сезону року),
а проєктується. Отже, альтернативою утопіям, які стали справжнім лихом XX ст., виступає саме наукова сила проєктів як
конструктивне надбання сучасної діяльності.
Якщо утопія є породженням вільної, необмеженої фантазії,
то проєктування спирається на експериментально вивірену
уяву. Якщо утопія завжди є результатом стану, коли зі сферою
уявного поводяться як з галуззю реального, то проєкт, навпаки,
зорієнтований на здобуття реальності як предмета творіння і
конструювання.
Отже, сучасна теорія як форма організації наукового знання
починає все більш органічно поєднуватись з проєктом, а проєкт
забезпечувати методологію практичної діяльності. У цьому зв'язку методологічні функції проєкту виявляються ширшими, ніж
конструктивне завдання теорії чи теоретичні підвалини практики. Адже проєкт будується за алгоритмами практики, а функціонує у вигляді теоретичної побудови.
Треба зважати на те, що розвиток сучасної цивілізації показав неможливість автоматичного поєднання теорії та практики.
Для цього стала потрібною особлива проміжна діяльність та її
соціотехнічне забезпечення. Такою особливою діяльністю і виступають нині проєктно-конструкторські роботи. Більш того,
пов'язані з цими розробками відповідні проєктні установи, соціальні інституції науки та виробництва за своїми масштабом,
кількістю працівників та фінансовими ресурсами значно перевищують наукові інститути академічного профілю. Це й дало
підставу деяким методологам стверджувати, що наука перетворюється на різновид проєктування. При всьому перебільшенні,
що притаманне подібним твердженням, вони не є безпідставними. Проєкт, поряд із теорією, стає найважливішою формою організації наукового знання та його зв'язку з практикою. Якщо
27
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наукова теорія є універсальною формою теоретичного освоєння
світу, то проєкт є універсальною формою його конструювання.
Водночас комп'ютеризація виробництва та формування глобального моделювання, виникнення холістичної технології, що
визначається рухом від цілого до деталей (типу друкованих схем
в електроніці) та дизайну, проєктування автоматизованих систем управління та містобудування, актуалізація системного планування, теорій організаційного управління та менеджменту,
поширення комплексного підходу та методів оптимізації сприяли виділенню проєктування із загального фону цілепокладання
та майбутньотворення у спеціалізовану, відносно автономну
діяльність інтегративного значення. Проєктування стало свого
роду архітектурою технічного універсуму сучасної цивілізації,
хоч і поширюється далеко за межі техносфери.
У широкому розумінні проєкт окреслює теоретичні обрії
функціонування самого "третього світу", тобто духовнопрактичного середовища людини, що включає в себе техніку,
культуру і об'єктивоване знання. Цей світ завжди існував з
виникненням людини, але нині він набуває проєктної форми
сконструйованого буття, яке починає претендувати на чільне
місце в людському космосі. Інакше кажучи, проєктне буття
стає агресивним відносно природного світу, про що, зокрема,
свідчить екологічна криза сучасності.
Слід зазначити, що соціальне конструювання – поняття
більш широке, ніж проєктування, воно не носить конкретного
характеру, являє собою загальну, інтелектуальну побудову
нового соціального об'єкта безвідносно до конкретно заданих
параметрів, нормативів. Йдеться лише про образ майбутнього
об'єкта, його моделі.
Управлінська функція безпосередньо пов'язана з управлінською діяльністю. Наукові результати соціальної географії – рекомендації, пропозиції, методики, моделі, теорії – є вихідним
матеріалом розробки й прийняття управлінського рішення.
Соціальна географія в системі наук. Положення соціальної
географії в системі наук визначається тією роллю, яку вона виконує в житті суспільства. В системі наук, що вивчають соціально-територіальні відмінності, соціальна географія посідає
28
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вузлове положення, адже вона здатна взяти на себе географічний аналіз соціального розвитку. Вона тісно пов'язана з різними
регіональними науками, а також з природничо-географічними
дисциплінами. У своїх дослідженнях соціальна географія взаємодіє не тільки з економічною географією, але й з іншими регіональними суспільними науками (регіональною економікою, регіональною соціологією та ін.).
Фундаментальною для соціальної географії є географія населення. Останніми роками комплексно почали вивчатися населені пункти, проблеми міграції і відтворення населення, робочої
сили, сформувалась географія сфери обслуговування. Географічне вивчення населення стає дедалі більш широким, охоплюючи
й суто соціальні питання. У процесі поглибленого опрацювання
географічних проблем населення почали ефективніше використовуватися методичні прийоми демографії і соціології, були
виявлені нові взаємозв'язки економічних і соціальних явищ в їх
просторовому виразі. Було усвідомлено особливу значущість і
зростаючу роль соціальних факторів у розвитку виробництва –
те, що людський фактор все більшою мірою визначає ефективність господарювання. Соціальна географія пов'язана також з
іншими "гілками" економічної і соціальної географії, що вивчають територіальні соціально-економічні системи (географією
виробництва, сфери обслуговування, геодемографією і географією розселення, рекреаційною і медичною географією).
Поле діяльності соціальної географії – дослідження географічних відмінностей в умовах, рівні й характері життя населення,
у центрі її уваги – людина, умови її праці, побуту, відпочинку,
розвитку особистості й відтворення життя. Саме соціальна географія орієнтована на тісний зв'язок із соціологією, причому
набагато більше, ніж економічна географія. Географи користуються соціологічними методами, спираючись на соціологічні
концепції, соціологічний аналіз розвитку сіл, міст, районів, різних груп населення. У зв'язку із цим дуже перспективним є використання у соціально-географічних дослідженнях опитувань
суспільної думки. Річ у тім, що різні групи людей можуть мати
різне ставлення до подій і фактів соціальної дійсності, що відображається у специфічному стані масової свідомості – у суспі29
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льній думці. Виявлення його необхідно для одержання якомога
повнішої, точнішої, правдивішої інформації про реальний стан
справ у будь-якій сфері. Таку інформацію зобов'язана надати
соціологія, рекомендації якої можуть пророчити, що треба робити, хто і як повинен це робити, і розрахувати ймовірні наслідки
прийнятих рішень. У той же час соціальна географія повинна
показати, де ці рішення повинні здійснюватися і як, чому вони
будуть працювати в тому чи іншому природному і соціальнокультурному середовищі.
Важливе значення мають взаємовідносини з регіональною
соціологією, а через неї – з регіональною економікою, демографією, екологією. Регіональна соціологія покликана вивчати соціальні процеси в їх територіальній локалізації. Це завдання
стоїть і перед соціальною географією. Але соціальна географія
має значні переваги у розв'язанні зазначеної проблеми. Для неї
територіальний підхід, вирішення регіональних питань – не другорядна задача, а головна. Щодо цього вже накопичений значний досвід, розроблені теорія і методика досліджень.
У процесі свого розвитку соціальна географія має тісні зв'язки з фізичною географією, від якої вона отримує фактичні дані
про природно-ресурсний потенціал території, особливості територіальної організації природного середовища, фізико-географічний поділ території тощо.
Традиційними є зв'язки соціальної географії зі статистикою –
наукою, що досліджує кількісні методи і прийоми, вивчення
масових явищ і процесів у суспільстві і природі. Кількісні методи дослідження в СГ належать до групи статистичних методів.
За їх допомогою виявляються різного роду емпіричні залежності, тісноту зв'язків явищ через показники статистичної кореляції,
статистично закономірні тенденції через обчислення т. зв. рівнянь регресії, в яких між значеннями аргументу і результативним показником встановлюються функціональні залежності та
ін. Математико-статистичні методи широко використовуються
при обробці соціологічної інформації, моделюванні соціальногеографічних явищ. Їх використання на сьогодні пов'язане з інформаційно-комп'ютерними технологіями, які сприяють вияв-

30

Ви
"К да
Ве иїв вн
рс сь ич
ія ки оне й у по
дл нів лігр
я ер аф
др си і
ук те чни
у т" й
.
це
н

тр

ленню кількісних і якісних закономірностей у соціально-географічних дослідженнях.
Завдання і напрями досліджень соціальної географії. Цілі
і завдання соціальної географії, відбиваючи потреби суспільства і
необхідність реалізації соціальної політики держави, можуть бути
різного масштабу і значущості. Цілі повинні бути спрямовані на
досягнення оптимальної сукупності всіх соціальних процесів у їх
територіальному вимірі, на підвищення соціальної ефективності
функціонування господарського комплексу країни та її регіонів.
Першочерговими завданнями соціальної географії є:
1. Аналіз умов, причин і факторів, які зумовлюють просторові відмінності соціальних явищ і процесів, визначення характеру
і ступеня їх впливу, встановлення ієрархії факторів за напрямом
і силою впливу.
2. Дослідження різних структур (освітньої, професіональнокваліфікаційної, сімейної та ін.) соціальних спільнот районів
різного таксономічного рангу. Особливу увагу при цьому доцільно звернути на мікрорайонний аналіз, оскільки він дозволяє
виявити безпосередні взаємозв'язки між економічними, природними, демографічними і соціальними складовими суспільнотериторіальних утворень.
3. Визначення рівнів соціального розвитку районів (і окремо
міських поселень різного функціонального типу). З виконанням
цієї задачі пов'язана й інша – районування території країни як за
окремими соціальними показниками, так і за їх сукупністю.
4. Аналіз географічних проблем способу життя населення соціально-територіальних спільнот, виявлення типових і своєрідних його рис, які впливають на формування рівня та якості життя населення.
5. Розробка теоретичних і методичних питань соціальногеографічного прогнозування, регіональної соціальної політики,
стратегії соціального розвитку регіонів.
6. Дослідження соціальних проблем у регіональному форматі. Пояснення причин територіальної диференціації середовища
життя соціумів – перша і необхідна умова при оцінці можливостей, масштабів нового інвестування, територіальної приуроченості соціальних програм, розмірів субвенцій в депресивні регіони
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і взагалі інформаційного забезпечення процесу відтворення середовища життєдіяльності і процесу управління життям суспільства в широкому сенсі.
7. Інформування суспільства про стан соціального розвитку в
регіональному вимірі про те, що, де і коли відбувається. На порядку денному особливий моніторинг – соціально-географічний,
інакше кажучи, контроль за соціально-економічними параметрами середовища в територіальному аспекті. Участь в обґрунтуванні організації і програми контролінгу соціального розвитку в
просторовому контексті має взяти і соціальна географія.
Головними завданнями соціальної географії є визначення
рівнів соціального розвитку мікро-, мезо- і макрорайонів, розробка питань соціально-географічного районування території
країни. Важливе місце повинно бути відведено виявленню масштабів і глибини соціально-регіональних особливостей і відмінностей, розуміння механізму їх утворення і пошуку ефективних шляхів ліквідації соціальної нерівності. Саме в рамках
соціальної географії можна визначити раціональні форми взаємозв'язку між соціальною і територіальною сторонами організації суспільного життя.
Розробка наукових основ просторової організації суспільства,
його вдосконалення, вивчення територіальних соціальних систем виступають як пріоритетні завдання соціогеографії. Їх основним замовником виступає суспільна практика, перш за все органи управління, містобудівництво, геопланування.
Основною науково-практичною метою досліджень у соціальній географії є досягнення найсприятливішої для людей територіальної організації соціального життя, підвищення соціальної ефективності роботи господарства країни в цілому і окремих її частин.
Інтенсивний розвиток соціальної географії в Україні в останні роки зумовлений тим, що в державі існують значні розбіжності між окремими її частинами, які виникають з розмаїтості соціального життя, неоднакової насиченості об'єктами соціальної
інфраструктури – установами освіти, культури, охорони здоров'я, підприємствами сфери обслуговування тощо. Істотним ім-
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пульсом є й зміна соціально-демографічної обстановки, нестача
або, навпаки, надлишок трудових ресурсів у багатьох районах.
Потреби соціально-економічного прогресу додали надзвичайної актуальності географії сільської місцевості – напрямові
соціально- і економіко-географічних досліджень, що опікується комплексним вивченням сільської місцевості, районуванням, типологією сільських районів тощо. Нові завдання соціальної географії виникають через зростання останніми роками
територіальних соціально-економічних відмінностей як між
регіонами, так і між окремими міськими поселеннями і внутрішніми міськими районами. Через це вчені ввели в науковий
обіг такі поняття, як територіальна соціальна напруженість і
регіональні соціальні суперечності, аналіз яких має й теоретичну і практичну цінність. Вони визначаються як недоброзичливі
відносини (різного ступеня гостроти) між представниками різних територіальних спільнот або між різними групами однієї
територіальної спільноти.
Один із проявів територіальної соціальної напруженості –
міжнаціональні і міжцивілізаційні конфлікти, які стимулюються
іноді дуже глибокими диспропорціями в умовах соціальноекономічного життя (часто за загального низького життєвого
рівня), історичними й іншими причинами.
Важливим напрямом соціально-географічних досліджень є
вивчення проблем регіональної безпеки й територіальної справедливості, подолання територіальної нерівності. Регіональна
соціальна безпека розглядається вченими як такий стан регіону, за якого відсутні загрози нормальному життю населення.
Частковими випадками соціальної безпеки виступають такі її
види, як кримінальна, демографічна, міграційна, етнічна, культурна. Соціальна безпека тісно пов'язана з екологічною й політичною безпекою.
Наявність загроз у соціальній сфері спричиняє виникнення
соціальних катаклізмів, призводить до депопуляції, соціальної
поляризації суспільства та підриває основи державності. Особливої гостроти зазначені проблеми набувають у державах із
перехідною економікою, оскільки трансформація економічних
відносин у них найчастіше відбувається без урахування необ33
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хідності регулювання соціальних процесів. Відсутність ґрунтовної соціальної політики може призвести до виникнення загроз
економічній безпеці держави загалом: зубожіння широких
прошарків населення, зниження реальної заробітної платні,
посилення диференціації у доходах населення, його соціальної
незахищеності тощо.
Акумуляція ресурсів держави з метою зміцнення соціальної
безпеки, посилення соціальних гарантій, захист прав людини та
громадянина – запорука розвитку економічного потенціалу держави та її національної безпеки.
Далеко непростою є і проблема територіальної нерівності.
Важливо при цьому зрозуміти, що соціально-економічні нерівності, у т. ч. й нерівності територіальні, об'єктивні. Вони були, є
й збережуться в майбутньому, і жодна соціально-економічна
регіональна політика не в змозі їх перебороти, тому що в їх основі – об'єктивно існуючі, різні передумови регіонального розвитку. Немає районів з рівними передумовами. Завдання ефективної регіональної політики полягають у максимальному врахуванні об'єктивних передумов і, наскільки можливо, подоланні
гіпертрофованих нерівностей.
Для сучасної України життєво важливою є розробка й реалізація Стратегії регіонального розвитку, головними цілями якої
повинні бути: благополуччя громадян (у широкому значенні
слова, а не тільки економічному); територіальна справедливість
(рівність громадян поза залежністю від місць проживання); територіальна цілісність держави. Багато регіональних відмінностей соціального характеру вимагають тривалого періоду для їх
усунення або принаймні зменшення. У той же час існують і такі
відмінності, які необхідно підтримувати й розвивати: національні традиції, особливості культурної спадщини, трудових навичок населення.
Учені виділяють й такий важливий напрям соціально-географічних досліджень, як географія соціальних проблем – злочинності, алкоголізму й наркоманії, які, як відомо, загострюються у всьому світі, зокрема і в Україні.
Один із головних напрямів комплексного дослідження регіональних систем і одночасно метод пізнання територіальних
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особливостей соціального розвитку суспільства – соціальне
районування, що має важливе практичне значення для регіональної політики й регіонального планування. Серед ключових питань цього виду районування потрібно назвати визначення рівня соціального розвитку регіонів, що характеризується сукупністю показників. Зокрема, для країни в цілому
або її економічного району такими можуть бути показники,
що відображають: 1) соціальну структуру населення;
2) рівень освіти; 3) інтенсивність використання інформації;
4) розвиток науки й науково-технічного прогресу; 5) поширення мови національних меншин.
1.2. Методологічні принципи досліджень
у соціальній географії

Поняття про методологічні принципи. Методологія наукового пізнання – це сукупність засобів дослідження, що застосовуються в науці, й водночас – учення про методи і засоби пізнання та перетворення дійсності. Головне завдання методології
наукового пізнання полягає у всебічному дослідженні методів
отримання знань у різних галузях науки, вивчення засобів і методів підвищення ефективності розвитку науки. Досвід показує,
що цілеспрямована розробка проблем методології сприяє інтенсифікації наукового дослідження, зміцненню зв'язків усередині
науки й науки з виробництвом.
Методологія – це стратегія наукового пізнання. Тому в кожній науці слід розрізняти визначальні методологічні принципи
досліджень, які виокремлюють цю науку серед інших. Принцип
– визначальне вихідне положення всякої теорії, вчення, науки,
світогляду; він виступає як перше і найабстрактніше визначення
ідеї, як початкова форма систематизації знань. Якщо основою
теорії є тільки одна ідея, то принципів, що її відображають, може бути кілька.
У географії можна виділити такі методологічні принципи досліджень: територіальності, комплексності, регіональної цілісності, системності, синергетики, екологічності, сталості, глобальності і глокальності.
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Принцип територіальності передбачає вивчення типу просторового групування ресурсів і природокористування, а також
форм матеріалізації виробничого процесу на території регіону й
характеру життєдіяльності населення з його соціально-культурними, національними й духовними інтересами і потребами. Територіальність випливає з просторової парадигми, яка міцно
ввійшла в географічну науку, дала змогу запровадити нові категорії в класичну географію, вивести цю давню й вічно молоду
науку з методологічної ізоляції, розширити погляд на світ, відкрити широкі можливості для консолідації географічних дисциплін і самих географів.
Територія виступає в двох аспектах: по-перше, як простір, що
забезпечує індивідууму або соціальній групі ідентичність, місце
її діяльності; по-друге, як простір, що використовується індивідуумом або соціумом для підтримки свого існування.
Територія – це фізичний базис для існування нації і держави.
Існують різні концепції території. В основі концепції тріади
території лежить положення про органічний зв'язок між землею,
людьми і державою. Фізична складова території часто служила
передумовою для обґрунтування доктрини "природних кордонів", популярної у XVIII і XIX ст. Природні кордони вважалися
єдиними "дійсними" кордонами, визначеними самою природою,
в той час як кордони, проведені людьми, – тимчасовими й випадковими. Так, у Франції експансія і процес "збирання земель"
часто трактувалися як природна відповідь на вимоги її природних кордонів. У Римі був сформульований чіткий геополітичний
тезис про те, що "нічийні землі належать тим, хто їх перший
захопить". Мова йшла не про пустельні простори, а території,
населені "варварами". Таким чином, вже в античному світі геополітичні уявлення стали ідеологічним прикриттям боротьби
різних народів за обмежені земельні ресурси, за збільшення власного багатства і розширення зони політичного панування або,
у крайньому разі, впливу.
Націоналістична концепція території розглядає її як простір
існування ідентичності етнічної групи або нації. У цій концепції
основним є питання про те, чи всі соціальні групи, що населя-
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ють територію, вважають це положення легітимним, оскільки
деякі організовують рухи сепаратистського характеру.
Територіальність є однією з основних потреб людини. Розділяючи простір на політичні частини (території), людина реалізує
цим самим свою потребу. У цьому плані територіальність забезпечує диференційований підхід до людей, речей і відносин. Доступ до різних ресурсів стає центральною рисою територіальності, яка практично виражає тенденцію диференціації простору.
Глобальна економічна перебудова міняє роль і значення території. Ці зміни ведуть, у свою чергу, до місцевої/регіональної
соціально-політичної мобілізації, орієнтованої на конкретну
територію. Глобальна динаміка й місцева локально-орієнтована
політика переплітаються, а отже, вплив глобальних процесів
може бути опосередкований локальними/регіональними акторами і факторами. Поява т. зв. регіонів-держав (region-state) – економічних зон масованих інвестицій і передових інформаційних
систем, що перетинають національні кордони в дедалі більш
"безмежному" світі – є важливим свідоцтвом розмивання традиційної концепції територіальності.
Територіальність перетворюється на об'єкт соціально-просторових відносин, які відображають синтез влади й функціонального обміну. Вона перестає бути статичною, незмінною формою
існування національної держави. Соціальний критерій територіальності полягає в тому, що простір розуміють як тотальну систему взаємодій, значення яких зростає в процесі інтеграції. Європейська інтеграція, наприклад, є частиною більш широкого проєкту організації простору, де місцевий, регіональний, національний, наднаціональний і глобальний рівні не входять один в один,
подібно "матриці", а формують одне складне інтегроване ціле.
До глобалізації має пряме відношення й поняття детериторіалізації (deterritorialization), що Арджун Аппадурай вважав одним
із центральних, найважливіших чинників у сучасному світі. Детериторіалізація, однак, має стосунок не до зникнення території,
а до "розповзання" націй з певної території національної держави по діаспорах і до появи системи формальних і неформальних
зв'язків між співтовариствами, що проживають некомпактно,
і часто розділені гігантськими просторами. Аппадурай розглядає
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відносини між існуючими національними державами й детериторіалізованими групами і приходить, зокрема, до висновку, що
саме детериторіалізація є одним із найпотужніших стимулів (та
інструментів) глобального фундаменталізму, у т. ч. й ісламського.
Територія вимагає введення кордонів і одночасно самовиражається через них: кордони відрізняють суверенітет від суверенітету (національна держава як "контейнер влади"). Однак кордони – це не лише технічні інструменти, які використовуються
суверенними державами, вони формують національну / регіональну ідентичність, символізують територіальність і позначають
її межі. Кордони виступають як контури національного суверенітету і являють собою "контейнери" державності, національності, громадянства і є центральною ланкою вираження територіальності. Вони, згідно з теорією Фернана Броделя, мають тенденцію перетворюватися на "складки на місцевості", так, що, вже
будучи анульованими, вони ще довгий час продовжують зберігатися не de jure, a de facto (прикладом може бути кордон між
колишніми Східною і Західною Німеччиною).
Кордони виконують подвійну функцію, що доповнюють
одна одну: бар'єрну і контактну. Кордон розділяє регіони, перешкоджаючи потокам товарів, інформації, людським потокам, він послаблює їх, затримує, фільтрує. В той же час саме
через кордон взаємодіють сусідні території. Кордони являють
собою універсальний феномен і диференціація суспільства
неможлива без їх наявності.
Регіоналізація та інтеграційні процеси призводять до посилення проникливості кордонів, до зростання їх контактної функції, коли транскордонне співробітництво сприяє трансформації
раніше відчужених прикордонних територій в інтегровані взаємодіючі території. У контексті глобалізації роль національної
держави, поняття неподільного суверенітету й зміст кордонів, як
розділових ліній, піддається перегляду. Глобалізація й інтеграція надають нові шанси розвитку регіонам, розділеним державними кордонами (хоча ця теза спрацьовує не для кожного прикордонного регіону, оскільки периферійні прикордонні регіони
змушені більш жорстко конкурувати за інвестиції, кваліфіковану робочу силу тощо). Проте периферійне географічне розташу38
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вання регіону на міждержавному кордоні може стати потужним
важелем його розвитку. Наприклад, німецька Федеральна земля
Саарланд була однією з найбільш периферійних, прикордонних,
структурно слабих земель Західної Німеччини. У складі Європейського Союзу (ЄС) це положення докорінно змінилося.
Отже, прикордонне положення виявилося виграшем для неї.
Якісно змінюються не тільки кордони всередині ЄС, але і його
зовнішні кордони. Зокрема, кордон між ЄС і Україною – це вже
не класичний кордон Вестфальского типу, кордон – розділова
лінія. По-перше, його аналіз вимагає багаторівневого підходу,
оскільки регіональні й навіть місцеві актори стають учасниками
процесу ухвалення рішень, поряд з акторами національними й
наднаціональними. По-друге, сам кордон стає актором міжнародної системи, зі своїми власними інтересами, інституціональною
динамікою тощо. Сучасні країни можуть, як і раніше, зберігати
територіальну демаркацію, однак кордон вислизає з-під контролю виключно відповідних держав і підпадає під вплив процесів
глобалізації й регіоналізації. Сьогодні він перестає бути фіксованою на території лінією, а перетворюється на соціальний процес (або процеси), що зазнає постійних змін.
Територіальність – головна властивість, яку досліджує географія. Це багатопланове поняття, компонент структурності
геооб'єкта. Цей принцип передбачає вивчення всієї сукупності
факторів регіонального розвитку, пізнання загальних закономірностей розміщення продуктивних сил, розроблення принципів
регіональної політики на перспективу з метою формування раціональних територіальних пропорцій.
Територію, що є земним простором із певними кордонами,
слід розглядати і як ресурс, і як об'єднувальну основу життєдіяльності різних спільнот людей. Одночасно вона виступає й як
субстанція, де здійснюється людське буття, і як інтегральний
природний ресурс, і як ресурс природно-суспільного характеру. Матеріальні умови життєдіяльності населення завжди територіальні. Середовище людського буття становить той ареал
або те місце, де поєднання простих моментів праці реалізується в конкретних матеріальних та історичних умовах, які мають
чітке територіальне вираження. Отже, територія як середовище
39
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життєдіяльності людини становить цілісну сукупність умов
життя людей – природних, соціально-економічних, матеріально-технічних тощо.
Тому територіальний аспект вивчення є провідним визначальним для комплексного підходу – адже саме на території фокусуються процеси взаємодії компонентів у соціально-географічному просторі. Саме територія об'єднує й консолідує всю
життєдіяльність, весь соціально-економічний комплекс та екологічні умови людського буття. Тому сутність принципу територіальності полягає в тому, що кожному типові соціальноекономічної діяльності властиві і своя територіальна організація, і свій, відповідно організований, простір.
Принцип комплексності в літературі тлумачиться неоднозначно. У господарській практиці, приміром, комплексність
розуміється як забезпечення пропорційного й збалансованого
функціонування території. Комплексність, як вважають деякі
вчені, передбачає відображення в прогнозі всіх важливих завдань розвитку регіону в їх взаємозв'язку та взаємовпливі: економічних, соціальних, демографічних та екологічних.
Під комплексністю слід розуміти взаємозумовлений і пропорційно взаємоузгоджений розвиток геосистеми як єдиного цілого, що забезпечує зв'язок усіх підсистем і елементів. Комплексність органічно узгоджує всі аспекти проблем функціонування
регіональних комплексів як цілісних систем – економічних,
соціальних, науково-технічних, природних, екологічних та ін.
Як відомо, поняття "комплексність" (зв'язок, поєднання) означає, насамперед, взаємозв'язок елементів, явищ, що становлять
одне ціле. До завдання комплексності розвитку входить також
забезпечення раціональної розмірності структурних елементів.
Вона відбиває, з одного боку, взаємозв'язок і взаємозумовленість
поєднання елементів, а з другого – раціональність структури
й оптимальну узгодженість складових елементів і підсистем.
Найважливішими рисами комплексності соціально-економічного розвитку геосистем, що визначають тенденції й напрями цього розвитку, є: взаємозумовлене поєднання структурних
елементів і пропорційно взаємопов'язаний розвиток усіх підсистем; збалансованість економічних, соціальних та екологічних
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процесів і явищ; всебічність розвитку регіонів як територіальних суспільних систем; гармонійність розвитку, що виявляється
в узгодженості й відповідності компонентів один одному, в оптимальній розмірності елементів, у певній пропорційності та
взаємозв'язку підсистем; ефективне використання соціальноекономічного й природно-ресурсного потенціалу; всебічна безпека, яка є однією з найважливіших потреб поряд із потребою
людини в їжі, одязі, помешканні тощо, і розглядається як своєрідна функція соціальної системи, що характеризує той чи інший ступінь її захищеності; оптимізація взаємодії суспільства й
природи через забезпечення сталого розвитку, раціонального
природокористування з урахуванням єдності, взаємозалежності
всіх компонентів природного середовища, диверсифікації структури господарства регіону, характеру впливу застосовуваних
технологій на довкілля. Тому регіональна комплексність постає
як певний взаємозв'язок між різними елементами господарства
регіону, що значною мірою забезпечується раціональним використанням його природних ресурсів, створеної інфраструктури,
трудових ресурсів і кваліфікованих кадрів, історико-культурних
надбань, науково-технічного потенціалу.
Ринкові відносини, як правило, допомагають знаходити найвигідніших партнерів у техніко-економічних, комплексотвірних,
кооперованих зв'язках, комбінуванні виробництва, спільному
використанні ресурсів багатоцільового призначення тощо. Адже
комплексність, завдяки регіональному взаємодоповнюванню
виробництва, налагоджуванню сталих технологічних і доцільних економічних контактів, відносній економії на інженерних
комунікаціях, слугує загальному підвищенню економічної і соціальної ефективності господарства регіону. В цю систему комплексотвірних взаємозв'язків мають уписатися й окремі виробники, підприємці незалежно від форм власності. Реалізуючись у
системі територіального поділу та інтеграції праці, комплексність сприяє раціональному поєднанню галузей і ефективному
використанню місцевих ресурсів.
Принцип регіональної цілісності випливає з об'єктивного
взаємозв'язку природних, соціальних та економічних процесів
і явищ, що взаємодіють у певному територіальному ареалі, та
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законів, спільних для природи та суспільства. Зокрема, український географ В. Поповкін вважає, що, наприклад, територіальна самоорганізація, взаємотяжіння за певними критеріями
(у т. ч. комплементарності, або взаємодоповнювання, сумісності) об'єктивно притаманні й елементам живої природи, й людині,
й багатьом економічним і соціальним явищам та процесам. Сучасна філософія дійшла важливого фундаментального висновку,
що матеріальний світ, перебуваючи у стані руху, системно організований. Він складається з розмаїття матеріальних підсистем,
здатних до саморозвитку, способом існування яких є відповідні
форми руху матерії. Йдеться про те, що кожна з підсистем матеріального світу вирізняється специфічним типом взаємодій своїх
компонентів, який і зумовлює її існування.
Регіон як частина географічного простору становить цілісність природного середовища, господарства й населення. Різні
типи регіонів формуються та існують завдяки певним типам
взаємозв'язків між цими трьома середовищами. Мова йде про
специфічні триєдності, і в цьому аспекті геосистема є цілісною
в єдності та взаємодії трьох середовищ. Між частинами цілого
(а також між частинами й цілим) існує не проста функціональна
залежність, а значно складніша система різноякісних зв'язків –
структурних, генетичних, субординації, управління тощо. Зв'язки між компонентами цілого є міцнішими, ніж з елементами
зовнішнього середовища.
Регіональна цілісність – це рівень інтегрованості, самодостатності, автономності геосоціосистем, що характеризуються
складною внутрішньою структурою, й протиставленості їх оточенню, пов'язаної з внутрішньою активністю. Вона відображає
їх якісну своєрідність, породжену властивими їм специфічними
закономірностями функціонування та розвитку.
Названі характеристики слід розуміти не абсолютно, а відносно, оскільки самій геосистемі притаманна множинність зв'язків
із середовищем; вона існує лише в єдності з ним. Регіональна
цілісність – це не тільки цілісність функціонально-компонентна,
структурно-галузева, а й просторова, що передбачає певне розміщення компонентів природного, соціального й економічного
середовища у просторі, їх просторову неподільність.
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Згідно з принципом регіонально-цілісного уявлення, регіон
розглядається як цілісна система, елементи якої перебувають у
взаємодії. Відомо, що важливим атрибутом системи виступає
цілісність. Будь-яка система прагне до саморозвитку, їй притаманний рух до оптимального стану. Система досягає генетичної, структурної та функціональної цілісності способом комплексування та інтегрування окремих елементів, елімінуючи
чужорідні. Розвиток геосистеми в напрямі досягнення повної
цілісності, набуття системою закінченості постає як процес
саморозвитку. Система у процесі історичного розвитку перетворюється на цілісність.
Принцип системності розглядає географічний об'єкт як
складну динамічну систему. Під системою розуміється сукупність елементів, які перебувають у відношеннях і зв'язках один з
одним і утворюють певну цілісність, єдність. Кожна геосистема
характеризується не тільки наявністю зв'язків і відношень між
твірними елементами, а й нерозривною єдністю з довкіллям, у
взаємодії з яким виявляє свою цілісність. Важливою особливістю більшості систем є передача в них інформації та наявність
процесів управління. До визначальних системних ознак належать: цілісність (принципова неможливість зведення властивостей системи до суми властивостей її складових і залежність кожного елемента від його місця, функцій тощо всередині цілого);
структурність (можливість описання системи через визначення
її структури); взаємозалежність системи й середовища (система формує й виявляє свої властивості в процесі взаємодії з середовищем, виступаючи при цьому активним компонентом взаємодії); ієрархічність (кожен компонент системи своєю чергою
може розглядатися як система, а досліджувана в цьому разі система становить один із компонентів ширшої системи); множинність описів кожної системи (через принципову складність
кожної з них адекватне пізнання їх вимагає побудови множинності різних моделей, кожна з яких описує лише певний аспект).
Як системи особливого класу, геосистеми характеризуються
складністю структури, наявністю численних елементів зі складними взаємозв'язками, динамічністю й стохастичністю поведінки системи в цілому та її елементів, існуванням ієрархічних
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і функціональних підсистем, які розвиваються на підставі окремих цілей. Стадії системного дослідження включають: чітке
формулювання проблеми, визначення мети й критеріїв оцінки
реалізації поставленої мети; структурний аналіз досліджуваного
об'єкта, розроблення концепції його розвитку і знаходження
способів досягнення поставленої мети; аналіз проблеми, розроблення моделі та її розв'язання, одержання варіантів рішень; синтез досліджуваної проблеми і прийняття рішень.
Проблему не часто вдається вирішити відразу, можливі багаторазові проходження стадій системного дослідження. На
практиці доводиться враховувати помилки одного-двох проходжень і готувати третє аж до одержання висновку, що задовольнить дослідника.
Необхідність принципу системності в соціально-економгеографічних дослідженнях пояснюється тим, що доводиться
здійснювати пошук в умовах невизначеності. Вона виникає через значну кількість чинників, які не завжди або не всі можна
чітко кількісно оцінити. Тому існує потреба висунути альтернативні рішення, а потім проводити їх аналіз з метою вибору
найефективнішого.
Системний підхід не існує як вузька методологічна концепція.
Він є гнучкою сукупністю пізнавальних принципів, що орієнтують окремих дослідників. При цьому принципи системного підходу дають змогу: 1) встановити вади старих, традиційних підходів для постановки та вирішення нових завдань чи проблем;
2) формулювати нові завдання, проблеми, їх структурні й типологічні характеристики, обґрунтовувати дослідницькі програми.
Синергетичний принцип. Цей підхід до соціально-економічних явищ набув у кінці XX ст. широкої популярності.
Центральною проблемою загальної теорії самоорганізації (яку
німецький фізик Хакен запропонував у 1973 р. назвати "синергетикою") до суспільства є взаємовідношення порядку і хаосу.
Загальновідомо, що різні типи порядку і хаосу нестабільні і схильні переходити один в одного: то там, то тут упорядковані структури стають неупорядкованими (порядок переходить у хаос),
а неупорядковані переходять в упорядковані (хаос перетворюється на порядок). Смисл подібних переходів полягає у пошуку
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стійкості, оскільки природною властивістю будь-якої матеріальної системи є прагнення до переходу від менш стійкого до більш
стійкого стану і зрештою до досягнення максимально стійкого
(за цих умов) стану. Цей пошук проявляється в двох протилежних тенденціях: 1) прагнення до максимально неупорядкованого
стану (хаосу) в замкнутих (ізольованих від зовнішніх взаємодій)
системах; і 2) прагнення до тих чи інших форм упорядкованості
(за певних умов) у відкритих системах.
Синергетика2 – напрям наукових досліджень, який виник на
початку 70-х рр. XX ст., вивчає загальні закономірності і принципи, що лежать в основі процесів самоорганізації3 в системах різної природи: фізичних, хімічних, біологічних, технічних, економічних і соціальних. Вона являє собою міждисциплінарний напрям наукових досліджень, предмет якого – загальні закономірності самоорганізації у природних і соціальних системах.
Відомо, що картина буття, яку малює класичне світосприймання, – це світ, жорстко структурований причинно-наслідковими зв'язками, в якому причинні ланцюги, як правило, мають
лінійний характер, а наслідки – здебільшого пропорційні причині. Досі вважалося, що за причинними схемами розвиток будьякого явища або процесу може бути пояснений як у минулому,
так і прорахований на майбутнє. Відповідно, сучасність визначається минулим, а майбутнє – поєднанням, взаємодією минулого та сучасності. Чітко сформованим міфом лінійного мислення
є, наприклад, переконаність більшості представників людського
роду в тому, що процеси цивілізаційного поступу, глобального
прогресу відбуваються за експонентою (НТР, економічний бум,
приріст знань, гуманізація соціальних відносин тощо). Синергетика, будучи новою методологічною основою усвідомлення
природи складноорганізованих процесів, вносить істотні корективи у лінійну логіку світобачення.
По-перше, вона засвідчує, що складноорганізованим системам, у т. ч. і суспільним, неможливо нав'язати умоглядно сконс2

Синергетика (гр. synergetikas) – спільно діючий, сприяння, співробітництво.
3
Самоорганізація – самовільне виникнення складних упорядкованих
структур внаслідок об'єктивних законів природи і суспільства.
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труйовані і безумовно прогресивні (на погляд "інженерів") шляхи їх розвитку. Радше необхідно зрозуміти внутрішньосистемні
тенденції зародження та наступного розгортання складних процесів, аніж виводити системи на штучні шляхи подальшої еволюції. Відповідно, проблема керованого розвитку, яку синергетика зовсім не вилучає з теорії і практики людського буття,
доповнюється сукупністю питань визначення "рушійних сил"
самокерованого розвитку суспільних структур.
По-друге, синергетика демонструє, яким чином броуноподібна, як вважається, деструктивна першооснова матеріальних і
духовних процесів – хаос, здатна виступати як конструктивний
механізм еволюції. Синергетика дозволяє зрозуміти, як із хаосу
власними силами може розвинутись нова організація, завдяки
чому в моменти нестійкості системи її флуктуації (малі збурення) можуть розростатись у якісно нові макроструктури.
Синергетичний напрям сучасної філософії допомагає зрозуміти
істинну природу хаосу (у т. ч. й соціального), яка, по суті, є
подвійною, амбівалентною. Згідно із синергетичним світобаченням хаос не може не бути руйнівником. Він демонтує, послаблює, знищує складні макросистеми, що перебувають у розвиненому стані, шляхом привнесення стихійних, хаотичних
флуктуацій у відпрацьовані, "притерті" один до одного системні елементи. Водночас хаос містить у собі конструктивний
потенціал, що пояснюється існуванням у його власній природі
механізмів виводу еволюції на багато стійкіші у часі структури-атрактори (до атрактивних структур синергетика відносить
організаційно стійкі компоненти відкритих нелінійних середовищ, які набувають особливого значення в результаті затухання перехідних процесів).
По-третє, синергетика доводить, що для складних систем зазвичай існує декілька альтернативних шляхів розвитку, а також
можливість вибору майбутнього. При цьому, хоча йдеться про
діапазон шляхів еволюції (цілей розвитку), при конкретизації
одного з них як домінантного в точках розгалуження (точках
біфуркації) проявляється деяка визначеність наперед – наперед
сформована детермінованість розгортання процесів. Тобто сьогодення системи визначається не лише її історією, її минулим,
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а й конструюється з майбутнього відповідно до порядку, який
може й не усвідомлюватися очевидцями таких перетворень.
По-четверте, синергетика відкриває нові принципи суперпозиції, збирання складного еволюційного цілого з частин, побудови складних структур із простих. Об'єднання, інтеграція структурних елементів не означає їх механічного додавання: ціле
перевищує суму частин, воно якісно інше. З'являється новий
принцип узгодження частин у цілісність – встановлення загального темпу розвитку складових елементів, співіснування фрагментів різного віку в одній темпосистемі. Стосовно соціальних
процесів остання особливість має особливе значення для конструювання складних геополітичних цільностей, для об'єднання
країн, що перебувають на різних рівнях розвитку, в регіональні
системи і світове співтовариство в цілому.
По-п'яте, синергетика нарощує знання про те, яким чином
оперувати зі складними системами і як ефективно керувати ними. Саме вона акцентує увагу: головне – не сила, а правильна
конфігурація, архітектура впливу на складну систему або середовище. Невеликі, але правильно організовані, т. зв. резонансні
впливи на них набагато ефективніші, ніж лінійні й енергетично
насичені управлінські імпульси, які здатні взагалі спотворити
або навіть зруйнувати об'єкт свого впливу.
Нарешті, по-шосте, синергетика розкриває закономірності й
умови перебігу швидких, лавиноподібних процесів та процесів
нелінійного, самостимулюючого зростання. Саме на такій основі досягається розуміння того, яким чином можливо ініціювати
подібні процеси у відкритих нелінійних середовищах (у т. ч.
у соціальних), які існують вимоги, що дозволяють знижувати
або навіть уникати імовірності розпаду складних структур під
час моментів їх найдинамічнішого розвитку.
Отже, "сьогодні стверджується розуміння світу не як проекту, який можливо прорахувати за елементарними законами лінійної перспективи до кінця (традиція Платона – Гегеля – Маркса), до кінцевої "світлої" мети, а як глобальної самоорганізованої
системи, що живе відповідно до нелінійних законів".
У світоглядному контексті ідея нелінійності, диференціюючись на кілька похідних гносеологічних конструкцій, має особ47
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ливо вагоме значення для осмислення складних соціальних процесів. Завдяки своїм сутнісним особливостям феномен нелінійності дає змогу:
 усвідомити важливість принципу "розростання малого" або "посилення флуктуацій", що означає ймовірність перетворення незначних мікровідмінностей на загальному тлі функціонування
системи на нові макросистемні детермінанти, спрямовані на кардинальну зміну структурно-функціональних вимірів системи;
 зрозуміти дискретність шляхів еволюції нелінійних систем
(середовищ), тобто відкритість не будь-яких напрямів їх подальшого розвитку, а лише одного з них, який входить до певного обмеженого спектра вірогідних альтернатив (явище
квантовості системи);
 зосередити увагу на можливості несподіваних (емерджентних) змін спрямованості й темпів перебігу процесів у складноорганізованих системах.
Використання останніх положень при аналізі соціального
середовища дозволяє критично переоцінити поширені прогнози-екстраполяції минулого досвіду на майбутнє, оскільки помітнішими стають недостатність, штучність, а тому й ненадійність значної кількості з них. У практиці суспільних відносин
це означає: картина процесу на початковій або серединній стадії його перебігу може стати цілком протилежною на розвиненій стадії соціального будівництва, переродитись на власний
антипод. Те, що спочатку було вторинним і непомітним, з часом здатне розгорнутися і, локалізувавшись, утворити новий
сутнісний центр суспільних перетворень, кардинально відмінний від теоретичних задумок авторів чергового соціального
переоблаштування. Приклади реалізації фашистських, расистських, націоналістичних, націонал-соціалістичних політикоідеологічних доктрин, комуністичних або соціалістичних проектів, хід "перебудови" СРСР наприкінці 1980-х рр. переконують у продуктивності синергетичного аналізу їх обнадійливого
(для зацікавлених сторін) старту і деструктивного (для всього
суспільства) фінішу.
Класичним прикладом суспільної самоорганізації, який, по
суті, доцільно розглядати як методологічний "плацдарм" синер48
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гетики стосовно суспільних процесів, є ринок, видима хаотичність якого не здатна приховати чітко сформовані (з опорою
саме на самоорганізаційні чинники) процеси ціноутворення,
визначення попиту і пропозиції, координації спільної виробничої діяльності, узгодження інтересів і цілей, напрямів збуту товарів і послуг, боротьби з конкурентами тощо. Але принципово
важливішим для усвідомлення сутності самоорганізації не тільки економічних, а й інших соціальних систем, у т. ч. й політичних, є бачення поступового, еволюційного формування спонтанного порядку й нових структур у ході тисячолітнього досвіду
спроб і помилок, виокремлення, фіксації позитивного досвіду й
намагання його повторити у нових соціальних умовах.
Процес самоорганізації теоретики синергетичного методу
пов'язують, передусім, з поняттям дисипативної системи. Специфіка її полягає в тому, що її існування підтримується постійним обміном із середовищем, речовиною або енергією або тим і
другим одночасно. Звідси виник термін "дисипативний" (дисипація – розсіювання речовини і енергії). При припиненні такого
обміну дисипативна структура руйнується і зникає. Цим вона
істотно відрізняється від звичайних "рівноважних" систем. Прикладом дисипативних систем є людина, яка може існувати як
фізично, так і духовно тільки за умови постійного обміну із середовищем речовиною, енергією та інформацією (харчування,
дихання, теплообмін, розмноження, пізнання, виробництво, спілкування тощо). Множина таких систем утворює ту чи іншу
соціальну організацію, або корпорацію (сім'я, школа, підприємство тощо). Подібна корпорація, у свою чергу, є дисипативною
системою, тому що існує лише за рахунок специфічного обміну
із середовищем речовиною, енергією та інформацією. Корпорації одного рангу утворюють дисипативні системи більш високого рангу, в результаті чого формується ієрархічна дисипативна
структура, що збігається в кінцевому підсумку з державою
і може існувати за умови обміну з навколишнім природним
і соціальним середовищем речовиною, енергією, інформацією.
Отже, будь-яке суспільство являє собою дисипативну систему
з періодично змінними елементами.
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Важливим поняттям синергетики є атрактор. Як показує досвід, ієрархізація може тривати безмежно і на якомусь етапі вона
зупиняється. Граничний стан, якого може досягнути система,
що зазнала ієрархізації, однозначно визначається природою самої системи і характером середовища, з яким система взаємодіє.
У середовищі з певними властивостями система, яка досягла
критичного (порогового) стану ієрархізації, стає нестійкою, і
тоді починається зворотний процес – деієрархізація – поступовий (поетапний) розпад складної системи на більш прості. Внаслідок цього процесу упорядкована ієрархічна структура перетворюється на хаотичний конгломерат простіших структур
(зруйнування системи, колапс, катастрофи). Деієрархізація теж
має межу, по досягненні якої нестійкою буде вже не першопочаткова впорядкована система, а той хаотичний конгломерат, на
який вона перетворилась. І тоді знову починається ієрархізація.
Але це вже не той процес, який був раніше, мова йде про поетапне об'єднання нових елементів, утворення нових структур і
появу нових взаємодій.
Із зазначеного зрозуміло, що повинні існувати граничні стани
системи як щодо ієрархізації, так і деієрархізації. Перше можна
назвати простим атрактором, а друге – дивним (від англ. attraction – притягування, залучення). Такий термін пов'язаний з тим,
що вказані граничні стани ніби притягують до себе решту. Висловлюючись фігурально, можна сказати, що простий атрактор
– це граничний стан, до якого тяжіє ("прагне") порядок, а дивний – граничний стан, до якого тяжіє хаос. Таким чином, розвиток системи, якщо його спостерігати досить довго, являє собою
складний процес поетапного чергування процесів ієрархізації
і деієрархізації (перехід від складного до простого).
Атракторами в синергетиці називають реальні структури у
відкритих нелінійних середовищах, на які виходять процеси
еволюції в цих середовищах у результаті затухання в них перехідних процесів. Структури-атрактори спрямованості або цілі
відносно прості порівняно із складним ходом проміжних процесів у цьому середовищі. Вихід на відносно прості, симетричні
структури-атрактори означає згортання складного. На цій основі
з'являється можливість прогнозування цілей процесів (структу50
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ри-атрактори) і загальних тенденцій розгортання процесу у цілісних системах (середовищах).
У синергетиці, як загальнонауковій теорії самоорганізації,
важлива роль належить парадигмі нелінійності – фундаментальній властивості нелінійного світу. Найважливішими ознаками
нелінійності є: 1) багатоваріантність та альтернативність еволюції; 2) можливість вибору оптимальних шляхів такої еволюції;
3) можливість прискорення темпів розвитку, зокрема ініціювання прискореного нелінійного зростання; 4) вплив кожної особистості на макросоціальні процеси; 5) неприпустимість нав'язування соціальним системам шляхів розвитку; 6) перебіг соціальних процесів в умовах невизначеності, нестабільності тощо;
7) незворотність розвитку; 8) еволюційність та цілісність світу.
Розвиток являє собою не що інше, як процес подолання протилежності між порядком і хаосом через принципову нестійкість
як упорядкованих, так і хаотичних структур. Прикладом цього
може бути крах численних імперських макрополітичних утворень, які слід розглядати як складноорганізовані продукти цілеспрямованої (організованої) геополітичної діяльності. Розпад
Грецької, Римської, Перської, згодом – Візантійської держави,
Золотої орди, зникнення у XX ст. Османської, Австро-Угорської,
німецько-фашистської імперій, розпад після Другої світової
війни колоніальних систем Великої Британії, Франції, Італії,
Іспанії, розпад СРСР після періоду "холодної війни", "м'яке"
розлучення Чехії та Словаччини, військово-силовий розпад
Югославії є, очевидно, регіональними (локальними) проявами
масштабнішої історичної закономірності. Виходячи з принципу
загального прискорення цивілізаційного розвитку, періоди формування, функціонування і розпаду імперій стають дедалі коротшими. Структурами-атракторами, структурами, на які виходять
дезінтеграційні процеси децентралізації, зникнення імперій, є
нації-держави – основні суб'єкти міжнаціональних і зовнішньополітичних відносин, завершальна стадія розвитку етнічних
спільнот. Вихід дезінтеграційних процесів на оформлення націй-держав, доповнених федеративними державно-політичними
утвореннями, це своєрідний "фініш" макроструктуризації багатомільйонних людських спільнот у процесі їх життєдіяльності
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на етнонаціональних засадах і водночас "старт" нових цільових
систем, детермінованих якісно відмінним від попереднього політичним мисленням.
Складноорганізовані системи мають тенденцію розпадатися,
досягаючи розвиненого стану. Стійкість виростає з нестійкості
в результаті нестійкості, тому що народження нового структурного утворення пов'язане з випадковістю, хаосом, нестійкістю.
А стійкість рано чи пізно повертається нестійкістю.
Принцип екологічності іманентно властивий географії, тому що географи завжди цікавились взаємовідносинами людини
і природи, прагнули розглядати Землю як місце життя людини,
як її географічне середовище. Сучасна промислова цивілізація в
тому вигляді, як вона нині організована, зазнає сильного зіткнення з екосистемою нашої планети. Спричинений науковотехнічною революцією конфлікт між людством і середовищем
його проживання, орієнтація суспільства на постійне збільшення
споживання супроводжується виникненням екологічних криз.
Коеволюція природи і суспільства в останні століття дедалі більше пов'язана з переходом до гігантського за масштабами глобального природокористування. За цих умов уже зникла велика
кількість біологічних видів, масового характеру набули численні
забруднення, змінюється склад гідросфери і атмосфери. В результаті існує реальна загроза існуванню роду людському: не
лише здоров'ю людини, але й самому генофонду. При цьому
найважливішими є три види екологічних небезпек: соціальноекологічна, яка являє загрозу погіршення стану середовища
проживання людей і відбивається на показниках їхнього життя,
здоров'я, добробуту; біосферно-екологічна, як загроза глобально-регіональній природній рівновазі, стану природних систем і
об'єктів; ресурсно-екологічна, яка являє загрозу природноресурсному потенціалу і впливає на характеристики його запасів, якості, відтворення.
Проблема взаємодії природи і суспільства повинна розглядатися не тільки на глобальному (планетарному) рівні, але й на
всіх інших рівнях: міждержавному, державному, регіональному
і локальному. Екологічні проблеми всіх рівнів тісно взаємозв'язані і взаємозумовлені. При цьому важливо враховувати розпо52
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діл антропогенного навантаження по території; виділення основних ядер його концентрації і причин, що її зумовили; склад,
динаміку, ареали поширення і поєднання навантажень різних
видів у межах тих чи інших регіонів; виявлення ареалів зосередження населення, його чисельності, яка перебуває в ареалі діяння особливо "небезпечних" і "шкідливих" навантажень (за їх
видами), їх соціально-демографічних наслідків; виділення природних ландшафтів, природних об'єктів і видів, які зазнають
найсильнішого антропогенного впливу з урахуванням їх "стійкості" до цього впливу, здатності до самовідновлення; визначення ступеня "ураженості" природних систем та їх відновлюваності; виокремлення ареалів (регіонів, зон) з різним ступенем
кризової екологічної ситуації та ареалів, які вимагають допомоги і підтримки. Забезпечення екологічних проблем вимагає вирішення трьох задач: оздоровлення довкілля і поліпшення його
якості; збереження природного середовища і охорона здоров'я
людей; запобігання шкідливій дії господарської діяльності. Для
вирішення екологічних проблем необхідні: стабілізація населення світу; розробка екологічних технологій, що забезпечують
стійкий соціально-економічний розвиток без деградації довкілля; розробка економічного і соціального механізму, який би
сприяв вирішенню екологічних проблем; прийняття нових міжнародних угод щодо довкілля; екологічне виховання населення.
Принцип екологічності передбачає розгляд суспільства і природи як єдиної системи, перехід від принципу "реагування і усунення" до принципу "передбачення і запобігання", інфраструктурне забезпечення (система моніторингу і контролю, централізовані системи очистки тощо).
Оцінка антропогенного впливу на довкілля має спиратися на
врахування чотирьох основних факторів: вид і характер екологічної небезпеки, соціальних, природних і економічних наслідків,
які уособлюють у собі нинішній і перспективний антропогенний
тиск; сформований характер екологічної ситуації та глибина її
кризовості; масштаби і динаміка розвитку екологічно небезпечних тенденцій, процесів і явищ; фактори ризику, які сприяють
подальшому загостренню екологічної ситуації.
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Принцип екологічності означає додержання взаємосумісності штучного і природного середовища, забезпечення екологічної безпеки населенню і довкіллю. Цей принцип передбачає встановлення певного балансу у взаємовідносини між
суспільством і природою, збереження необхідних для життя
параметрів природного середовища, єдності використання
і охорони природи.
Принцип сталості (стійкості) ґрунтується на основних ідеях і принципах, які декларовані на конференції ООН з питань
навколишнього середовища і розвитку (Ріо-де-Жанейро, 1992).
Україна вважає доцільним перехід до сталого розвитку, за якого
забезпечується збалансоване вирішення соціально-економічних
завдань, проблем збереження сприятливого стану довкілля і
природно-ресурсного потенціалу з метою задоволення життєвих
потреб нинішнього і майбутніх поколінь.
Сталий розвиток – це процес гармонізації продуктивних сил,
забезпечення задоволення необхідних потреб усіх членів суспільства за умови збереження й поетапного відтворення цілісності
природного середовища, створення можливостей для рівноваги
між: його потенціалом і потребами людей усіх поколінь як нинішніх, так і майбутніх.
Основою сталого розвитку є паритетність відносин у тріаді
людина – господарство – природа, що забезпечує перехід до
такого способу взаємодії природи і суспільства, який характеризується як епоха ноосфери.
Основне завдання сталого розвитку України полягає в забезпеченні динамічного соціально-економічного зростання,
збереженні навколишнього природного середовища і раціональному використанні природно-ресурсного потенціалу з метою
задоволення потреб нинішнього і майбутніх поколінь через
побудову високоефективної економічної системи, яка стимулює продуктивну працю, науково-технічний прогрес, має соціальну спрямованість.
Сталий розвиток повинен реалізовуватись у рамках ефективного функціонування ринкової системи та державного регулювання
економіки, координації дій у всіх сферах життя суспільства.
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Це пов'язано з активною структурною перебудовою у сфері
матеріального виробництва, основою якої є:
 побудова соціально орієнтованої ринкової економіки, яка
дасть змогу забезпечити належний рівень життя населення;
 екологізація виробництва, зниження техногенного навантаження на довкілля і зменшення матеріаломісткості, перехід
на нові методи антропогенної діяльності, в основу яких покладено екологічно безпечні технології;
 підвищення рівня збалансованості економіки за рахунок переорієнтації виробництва засобів виробництва на задоволення потреб населення;
 проведення екологічної експертизи та оцінки впливу на навколишнє природне середовище всіх проєктів господарської
діяльності.
Принцип глобальності – це об'єктивний соціальний процес,
змістом якого є зростаючі взаємозв'язок і взаємозалежність національних економік, національних політичних і соціальних
систем, національних культур, а також взаємодії людини й довкілля. В основі глобалізації лежить розвиток світових ринків
товарів, послуг, праці, капіталу. Глобалізація – це продукт епохи
постмодерну, переходу від індустріальної до постіндустріальної
стадії економічного розвитку, формування основ космічної цивілізації. Вона відображає історичний процес формування єдиного міжцивілізаційного, міжнаціонального простору в усіх
сферах життя людей на основі міжнародного поділу праці й
діалогу цивілізацій.
Глобалізація являє собою якісно новий етап закономірного
об'єктивного розвитку світового простору ринкової цивілізації
обміну, характеризується переходом від економічного, індустріального суспільства до постіндустріального, інформаційного
суспільства. Передбачає докорінну зміну існуючої системи
регулювання міжнародних відносин, формування глобального
управління мікросистемними відносинами. Глобалізація виявляється в більш тісній взаємозалежності національних відтворювальних комплексів, зумовленій зростанням масштабів і
прискоренням переміщення факторів виробництва, товарів та
послуг, грошового капіталу, відображає у своїй об'єктивній основі
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загальнолюдські, регіональні, державні, колективні інтереси,
інтереси особистості. Вона розглядається як розширення,
інтенсифікація і поглиблення світової взаємозалежності і
взаємопов'язаності, що виявляється в усіх аспектах сучасного життя.
Термін глобалізація (від англ. global – світовий, всесвітній)
уперше вжив при описі світової економіки американський економіст Т. Левітт у 1983 р. Під цим терміном він розумів процес
злиття ринків окремих благ, що випускаються великими транснаціональними й багатонаціональними корпораціями. З початку 1990-х рр. глобалізація стала визначальним фактором світового розвитку і міжнародних відносин, прийшовши в цій якості
на зміну протистоянню двох антагоністичних систем – капіталізму і соціалізму.
Глобалізація являє собою процес універсалізації, становлення
єдиних для всієї планети Земля структур, зв'язків і відносин у
різних сферах суспільного життя. Вона виступає також і як явище, і як феномен, коли сприймається як об'єктивна реальність,
що заявляє про себе замкнутістю глобального простору, єдиним
світовим господарством, всезагальною екологічною взаємозалежністю, глобальними комунікаціями тощо і яка в такій якості
ніким не може бути проігнорована. В її основі лежить фактор
глобалізму, що характеризує цілісність світу, а також світоглядна установка, тип свідомості, спосіб бачення навколишнього
світу, коли глобальна компонента стає домінуючою. Тому глобалізація розуміється також як процес планетарного об'єднання
всіх сфер людської діяльності, що охоплює виробництво, технологію, торгівлю, культуру, політичні і державні інститути. Її
вивчає глобалістика – наука, яка досліджує найзагальніші закономірності розвитку людства і моделі науково і духовно організованого світу в єдності і взаємодії трьох основних глобальних
сфер людської діяльності – екологічної, соціальної і економічної
– в реальних умовах Землі з її кінцевими фізичними розмірами і
обмеженими природними ресурсами в нинішню епоху антропогенно перевантаженої Землі.
Глобалізація являє собою поглиблення інтернаціоналізації
економіки, трансформацію функцій національної держави в
напрямі їх скорочення. Цільова настанова глобалізації – ство56
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рення метаекономіки й метасуспільства, елімінуючих національну специфіку, що не може не викликати певні побоювання
з позиції економічної безпеки країни.
Перехід промислово розвинених країн до інформаційного типу економіки, потреба у співробітництві й обміні інформацією,
узгодження наукових досліджень спричинили глобалізацію, що
є найважливішим якісним показником сучасної світової економіки. Деякі закордонні соціологи характеризують глобалізацію
як рушійну силу переходу від одного типу суспільства до іншого, від індустріальної соціально-економічної системи до постіндустріальної. В економіці глобалізація найбільше охопила фінансову сферу, що відбиває процес формування світового фінансового ринку. В аналізі рушійних сил глобалізації і її напрямів – активна роль держави й суспільства. У дискусії з цього
питання домінує судження про те, що глобалізація веде до послаблення держави як контролера й регулятора фінансів, торгівлі, інформатики. На думку відомого американського економіста
М. Портера, в умовах глобалізації зростає значення вирішального фактору економіки – інтелектуального, професійного й організаційного потенціалу людини. Із цього випливає, що фінансування державних заходів на освіту, охорону здоров'я, соціальне
забезпечення необхідно неухильно нарощувати.
Вітчизняні вчені під глобалізацією розуміють новий етап світового розвитку, що характеризується різким прискоренням
темпів інтернаціоналізації у всіх сферах громадського життя
(економічного, соціального, екологічного, політичного, духовного). Основним об'єктивним змістом глобалізації є процес росту взаємозв'язків і взаємозалежності людей, спільноти, держав.
Україна посідає 44-те місце за індексом глобалізації, який обчислюється на підставі аналізу нових глобальних зв'язків, інтеграції та взаємозалежності в економічній, соціальній, технологічній, культурній, політичній та екологічній сферах.
Глобалізація – досить складний і суперечливий процес. З одного боку, вона стимулює соціально-економічний розвиток, а з
другого – загострює існуючі й викликає нові суперечності. Однак не слід забувати, що глобалізація здійснюється під керівництвом провідних індустріальних країн, що займають домінуюче
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положення в ТНК, ТНБ, МВФ, Всесвітньому банку, ВТО й інших міжнародних організаціях, в ім'я власних інтересів. На частку розвинених країн припадає 20 % населення й 80 % ВНП
світу, а на частку країн, що розвиваються, – 80 % населення й
20 % ВНП. Причому не всі багаті країни прагнуть допомагати
бідним країнам. Так, країни Організації економічного співробітництва й розвитку (ОЕСР) обіцяли щорічно виділяти 0,7 % ВНП
для допомоги країнам, що розвиваються, однак лише деякі з них
виконують свої обіцянки.
Глобалізація ініціювала зростання відкритості національних
економічних і суспільних систем, інтенсифікувала взаємообмін
інформацією, трудовими ресурсами, капіталом, товарами й послугами, культурними й духовними цінностями. Поряд із цим
глобалізація має свої наслідки щодо основних сфер громадського життя, вносячи дестабілізацію як усередину окремих спільнот
і державних утворень, так і у відносини між ними.
Антиглобалізм як соціальний рух. Глобалізація, як відомо,
має позитивні та негативні ефекти. Амбівалентність глобалізації
зумовлюється багатьма факторами, серед яких можна виділити
насамперед складність і розмаїття соціальних акторів, включених у процеси глобалізації, а також суперечливість інтересів, які
вони уособлюють.
Амбівалентність глобалізації проявляється в її позитивних та
негативних наслідках. До позитивних наслідків відносять: поширення свободи і демократичних цінностей; інтернаціоналізація світової економіки; утворення всесвітнього ринку фінансів;
становлення глобального інформаційного простору; розвиток
інформаційних технологій, що сприяв створенню нових робочих
місць передусім у сфері послуг, інтенсифікації глобального інформаційного обміну і зв'язків між народами та державами;
зростання кількості та поліпшення якості товарів; інвестиції
у країни, що розвиваються та ін.
Негативними наслідками вважаються: збільшення розриву
між бідними і багатими країнами; посилення впливу на національні держави з боку агентів глобалізації і втрата ними традиційної ролі; зростання негативного впливу масової культури, що
призводить до втрати культурної ідентичності; необмежене роз58
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ширення техногенного світу, що загрожує біосфері; погіршення
стану екологічного середовища.
Виникнення соціальних рухів, які протистоять один одному
та формують різні концепти розвитку світу, є важливою рисою
глобалізації. Поява антиглобалізму, прихильники якого загалом об'єднані ідеєю протистояння політичній владі транснаціональних корпорацій, стала об'єктивною відповіддю на глобалізаційний тиск, який, на думку антиглобалістів, шкодить демократії, правам людини, довкіллю й особливо суспільствам
країн, що розвиваються.
Антиглобалізм включає багато окремих рухів. Значна кількість людей, яких називають антиглобалістами, не сприймають
цього терміна, й використовують інші назви, такі як "Рух всесвітньої справедливості", "Рух рухів" (популярний термін в Італії),
"альтерглобалізм" (переважно у Франції) та багато інших.
Альтерглобалізм (від фр. altermondialisme) – соціальний рух,
ідеологія якого близька до класичного антиглобалізму, але який
підтримує деякі аспекти глобалізації, перш за все міжнародну
інтеграцію, наполягаючи, що значення демократії, економічного
правосуддя, екологічного захисту і прав людини повинні стояти
попереду економічних турбот. Альтерглобалізм позначає або
окремий соціальний рух, або є загальним терміном, який включає багато різних соціальних рухів. Так, People's Global Action –
одне з альтерглобалістських угруповань, є децентралізованим
об'єднанням різних організацій та осіб. Альтерглобалізм не протистоїть глобалізації в цілому, натомість пропонує інші, більш
гуманістичні проєкти глобалізації.
Антиглобалізм – загальний термін, що виражає позицію людей, які протистоять політиці глобалізації і характеризується
багатоаспектністю свого розвитку. Зусилля антиглобалістів зводяться до обмеження транскордонного переміщення капіталу
і його перетікання в країни, що розвиваються, зокрема такі, як
Україна. Антиглобалістський рух характеризується крайньою
непримиренністю, агресивністю і революційністю. Виступи
і демонстрації антиглобалістів супроводжують кожну зустріч
"Великої сімки", міжнародні економічні форуми, присвячені
проблемам і перспективам глобалізації. Найчастіше ці виступи
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бувають далеко немирними, навіть з людськими жертвами. Саме
тому для пересічного громадянина антиглобалісти виступають
як група анархічно налаштованих молодих людей, які категорично заперечують глобалізацію.
Зовні ніби крихка структура антиглобалістського руху не заважає йому бути керованим. Не виключено, що у створенні звичного жорстко діючого центру антиглобалізму не зацікавлені й
самі лідери численних антиглобалістських організацій. Кожна
антиглобалістська група самодостатня й автономна. Така форма
відкриває широкий доступ до руху дуже різнорідним за своїми
позиціями, стилем поведінки і тактикою антиглобалістським
групам, звільняючи їх від необхідності підкорятися владі лідера
при розбіжностях, що неминуче виникають. Антиглобалісти
вважають, що поява протиріч інтересів серед учасників цього
руху, який об'єднує групи, що репрезентують різноманітні зрізи
суспільства, цілком припустима.
Нетрадиційним аспектом антиглобалістського руху є його
мережевий характер. На відміну від глобалізаційної системи
світу, де існує один чи кілька лідерів, контрольовані ними менеджери та рядові виконавці, антиглобалізм ґрунтується на рівноправності і партнерстві. У ньому немає традиційної пірамідальної ієрархії. Усі рухи та ідеології рівноправні, немає тут і домінуючої організації. Національні партії та рухи, міждержавні
об'єднання, нові і старі ідеології контркапіталізму утворюють
"павутину", взаємопов'язану мережу. Мережа є принципово
відкритою і розімкнутою. Практично всі антиглобалістські організації мають власні сайти в інтернеті, що дозволяє оперативно поширювати необхідну інформацію. Самі антиглобалісти
визнають, що інтернет для них – головний засіб боротьби. Для
антиглобалістського руху характерна традиція неформальних
відносин, що склалася в середовищі лідерів неурядових організацій, які визначають обличчя і зміст руху. Оскільки неформальні відносини вже зарекомендували себе дійовим засобом групової консолідації, їх поширенню в середовищі антиглобалістів
надається чимало уваги. Демонстрації протесту за участю десятків тисяч осіб з різних куточків світу покликані не тільки вирішувати політичні завдання, але й згуртовувати людей з перспек60
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тивою розширення соціальної бази руху на основі формування
особистих контактів.
Вирізняють два основні типи мережевих структур: 1) мережеві
структури, які є координаційними центрами; 2) мережеві організації. Спільним для різного роду мережевих організацій є
абсолютна рівноправність усіх членів, які входять до їхнього
складу, формуючи у такий спосіб риси гетерархії – нової організаційної структури, що широко використовує сучасні багатонаціональні корпорації, які вирізняються великою кількістю
різноманітних центрів (кожна організація фактично є таким
центром), горизонтальністю структури, де кожна її частина діє
самостійно, співпрацює з іншими, виробляючи власні стратегії
через досягнення цілей. Причому кожна організація причетна до
прийняття рішень, досягнення загальних цілей руху загалом.
Протидія глобалізації – вільно чи мимовільно – змушує двигун глобалізації обертатися ще швидше, підганяючи його двома
протилежними позиціями: або виступом за неї, або виступом
проти неї. Усі противники глобалізації користуються разом з її
прихильниками (і не лише з ними) глобальними засобами комунікації. Вони діють на основі глобальних прав, ринків, організаційних мереж, глобальної мобільності. Вони також думають
і діють на основі глобальних категорій, привертаючи до них
своїми вчинками глобальну громадську увагу.
Під впливом глобалізації ускладнюється структура світового
розвитку, трансформуються цінності та норми життєдіяльності
людей, формується така форма соціальної організації, як глобальне суспільство. Це поняття набуло поширення в другій половині
ХХ ст., коли виникла потреба у дослідженні глобальних суспільних процесів, які впливають на розвиток людства в цілому. Глобальне суспільство (від англ. global society) – суспільство, яке
охоплює усю земну кулю (від англ. Globe – земна куля, global –
світовий, той, що стосується земної кулі) і громадянами якого є
всі жителі планети Земля. Суспільства окремих країн світу на
противагу до глобального суспільства називаються локальними.
У ході глобалізації людське співтовариство поступово інтегрується у світову соціальну систему, різні види діяльності і суб'єкти її реалізації набувають всесвітнього характеру таким чином,
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що світ перетворюється на певну єдність, складові елементи
якого відрізняються між собою рівнем взаємозалежності.
Глобальне суспільство є такою формою соціальної організації, яка найбільш адекватно відповідає сучасним тенденціям
світового розвитку, адже саме в його межах відбувається своєрідна форма стиснення географічних та міждержавних кордонів,
у результаті чого вони швидше долаються і стають більш прозорими, прискорюється динаміка суспільного розвитку.
Становленню глобального суспільства сприяє бурхливий розвиток інформаційно-комунікативних технологій, які призводять до появи глобального суспільства знань і забезпечують
всьому світові пошук нових шляхів використання на практиці
накопиченого потенціалу знань та нових технологій у руслі вирішення завдань світового розвитку. Саме інформаційнокомунікативні технології є важливим засобом прискореного
розвитку людства, а отже, однією з умов формування глобального суспільства. Така модель соціальної організації, як глобальне суспільство, базується на чотирьох основних принципах:
рівний доступ освіти для всіх; загальний доступ до інформації,
включаючи могутній масив загальнодоступної інформації; збереження та підтримка культурної самобутності народів, включаючи багатомовність, плюралізм та самобутність культур; свобода самовираження.
Важливим фактором становлення глобального суспільства є
глобальний тероризм, який все частіше спонукає громадян окремих суспільств об'єднуватись між собою, аби протистояти
експансії окремих держав, їх економічній та військовій могутності. Саме тероризм вимагає об'єднання та прагнення до консолідації суспільств, які протистоять експансії окремих військових
та політичних блоків.
Основним механізмом становлення глобального суспільства
є глобальна взаємодія, під якою розуміється такий тип руху через державні кордони матеріальних та нематеріальних предметів, в якому щонайменше один з його акторів не є представником держави або урядової організації однієї частини світу,
а інший – іншої. У свою чергу, це призводить до того, що традиційна формула взаємодії "національне суспільство – держава"
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перестає бути єдиною інстанцією соціальної регуляції, оскільки
на зміну їй приходять самоорганізовані глобальні організації,
для яких характерною є нова інституційна мережа транснаціональної взаємодії. Таким чином, це свідчить про те, що глобальне суспільство є такою формою соціальної організації, яка має
високий рівень модернізації суспільного розвитку, коли змінюються застарілі пріоритети та інституційні засади функціонування людства, формується нова культура його життєдіяльності,
яка приводить до появи нової моделі гармонійного розвитку.
Важливим механізмом функціонування глобального суспільства є наявність інтегративної ідеологічної доктрини, яка реально відповідає потребам та інтересам переважної більшості населення планети. Такою доктриною може виступати ідеологія
лібералізму, яка визначає демократичні принципи співіснування
та форми взаємодії держав у межах глобального суспільства.
Саме така ідеологія забезпечує людству глобальну ідентифікацію, коли воно реально відчуває себе як єдине органічне утворення, певну соціальну спільність, яка є необхідною складовою
глобального світоустрою. Це свідчить про те, що глобальне суспільство уособлює собою культурно різнобічні соціальні системи. Досить цікаву думку з цього приводу висловив
І. Валерстайн, довівши тим самим, що рівень розвитку глобального суспільства в межах кожної національної держави є принципово різним, оскільки він визначається, у першу чергу, ментальними традиціями та рівнем розвитку глобальної свідомості.
Відповідно до цього вчений окреслив таку методологічно завершену схему, яка дає йому змогу визначити рівень розвитку
глобальної свідомості, а отже, і рівень розвитку глобального
суспільства у межах певних національних держав. На його думку, ядро утворюють держави, які займають привілейоване становище у світосистемі, периферію – непривілейовані, напівпериферію – регіони, які займають проміжне становище між ядром
та периферією. Такий підхід характеризує глобальне суспільство
як абсолютно новий стан функціонування соціальної системи,
в межах якої реально долається межа між розвиненим суспільством та суспільством, яке має низький рівень розвитку. Це свідчить також і про те, що глобальне суспільство є інституцією, яка
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створює умови для експлуатації напівпериферії та периферії
основним ядром країн, яке на сьогодні сформувалося у світі.
В умовах глобалізації велику роль відіграють основні механізми політики, економіки та культури. Зокрема, на думку американського вченого Дж. Модельські, саме від цих трьох механізмів залежить баланс розвитку глобального суспільства, адже
політика є механізмом підтримання стабільності, справедливості
та безпеки, економіка – механізмом виробництва благ та ринкового обміну, культура – механізмом відтворення стандартів,
цінностей та знань.
Слід зазначити, що глобальне суспільство характеризується
саморегульованим рівнем розвитку, подвійною роллю держави
(глобальної та національної), подвійною системою цінностей
(глобальних та національних) та соціальною солідарністю. При
цьому обов'язково слід виходити з розуміння глобального суспільства, яке базується на єдності релігійно-культурних відмінностей та спільних моральних цінностях людства.
Новий етап людської цивілізації в умовах глобалізації – це
створення т. зв. глобального села. Глобальне село (від англ.
Global Village) – соціологічний і філософський термін, яким
користуються, щоб вказати на те, що сучасне людство за умов
надвисоких швидкостей та інформаційних технологій живе на
планеті нібито без кордонів: увесь світ стає для індивідуума
настільки близьким і доступним, наче село, в якому він народився та виріс. Термін уперше вжито у 1962 р. канадським теоретиком Маршаллом Маклуеном (англ. Marshall McLuhan) у творі
"Галактика Гутенберга" (англ. The Gutenberg Galaxy), в якому
він описує, як масмедіа долають просторові та часові бар'єри,
уможливлюючи людям спілкуватись у небачених досі масштабах – і в цьому сенсі земна куля перетворюється на віртуальне
"глобальне село" завдяки ЗМІ.
За Маклуеном, людство досягло тієї стадії розвитку, в основі
якої лежить повна взаємозалежність всіх людських груп, націй,
культур та релігій. Тепер людство перебуває в одній зоні тісної
взаємодії: будь-яка подія на будь-якому континенті одразу ж
здійснює вплив на добробут і поведінку людей на всіх інших
континентах, з чого й випливає, що всі нації та всі співтоварист64
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ва пов'язані між собою тісною мережею взаємозв'язків, нібито
проживають в "єдиному селі". Такі процеси багаторазово зменшують світ, перетворюючи його на "глобальне село", чому також сприяє діяльність транснаціональних корпорацій, електронні ЗМІ, у т. ч. міжнародні, та інтернет, а вже наслідками виступають масові міграції населення в межах світу, глобалізація,
вестернізація тощо.
Глобальні проблеми. Розвиток глобалізації супроводжується
комплексом глобальних проблем, які набувають всесвітнього
характеру. Сучасне становище глобального суспільства відрізняють: убогість більшості населення, напівголодне існування
значної частини людей, які живуть на планеті, гострі дефіцити
у сфері охорони здоров'я і масова передчасна смертність (особливо серед дітей), величезні масштаби неписьменності, відносно низька фізична, соціально-побутова та інтелектуальна культура більшості людей; стихійна урбанізація, надмірне зосередження населення та ділової активності у великих містах,
з одного боку, і деградація сіл, з другого; в обох випадках це
вкрай негативні наслідки для економіки, культури, екології,
соціальної психології людей; зростаючі масштаби девіантних
явищ (поведінка людей, що відхиляється від норми, включаючи наркоманію, корупцію, незаконний перерозподіл благ –
тіньова економіка, злочинність та ін.).
Глобальні проблеми поділяються на групи: політичні, природно-екологічні і соціально-економічні і розвиток людини.
Політичні проблеми охоплюють насамперед проблеми збереження миру і припинення гонки озброєнь, відвернення термоядерної війни, збереження світової цивілізації. Прогрес
людства безпосередньо пов'язаний з науково-технічною революцією, з якісним стрибком у продуктивних силах, але й з якісним стрибком у засобах руйнування, у військовій справі, вперше
в історії, що наділила людину реальною можливістю знищити
всіх живих на Землі.
Природно-екологічні проблеми пов'язані з взаємовідносинами
в системі "природа і суспільство" (збереження довкілля, енергетична, сировинна, продовольча проблеми, освоєння ресурсів Сві-
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тового океану, оволодіння космічним простором, пошук позаземних цивілізацій і планет, придатних для освоєння землянами).
Соціально-економічні проблеми (стабільність розвитку світового співтовариства, ліквідація відсталості країн, що розвиваються,
злочинність, стихійні лиха, біженці, бідність, безробіття та ін.).
Проблема розвитку людини включає демографічну проблему,
проблему глобальної урбанізації, пристосування до умов природного і соціального середовища, яке постійно змінюється під
впливом НТП, проблему боротьби з епідеміями і тяжкими захворюваннями, збільшення тривалості життя та ін.
Кожна з названих глобальних проблем породжена специфічними причинами, які зумовлені, з одного боку, особливостями
розвитку продуктивних сил, географічним положенням країн,
рівнем прогресу техніки, природно-кліматичними умовами, тобто матеріальним змістом суспільного способу виробництва, а з
другого – специфічною суспільною формою, особливостями
розвитку відносин власності. При множині глобальних проблем
їм притаманні причинно-наслідкові зв'язки, які визначають розвиток технологічного способу виробництва.
Принцип глокалізації. Термін "глокалізація" (glocalisation)
увів у науковий обіг у 1980-х рр. британський соціолог Р. Робертсон,
позначивши ним взаємодію глобального і локального, які, на
його думку, співвідносні та неподільні. При цьому Р. Робертсон
наголошував, що умови і характер соціальних взаємодій у різних точках одні і ті самі, отже вони являють собою елементи
одного процесу соціальної взаємодії.
Глокалізація визначається як регіональна реакція на глобальні процеси. Цим терміном позначаються специфічні форми переплетення культур, традицій, ментальних характеристик і комунікативних практик, що з'являються в результаті залучення
регіональних особливостей у глобальні потоки.
Сутність явища глокалізації полягає в тому, що вона виступає специфічним регіональним сценарієм глобалізації. Причому
провідною позицією цієї дефініції є наявність у визначенні просторової прив'язки, яка характеризується історичними, географічними, етнокультурними особливостями розвитку території.
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Ця специфіка формує характер, силу і напрями змін усього
процесу глобалізації. Проте глокалізація не означає повного
відновлення локальних особливостей до первинного стану.
Вона виводить ці особливості за національні межі безпосередньо в глобальний світ, де, у свою чергу, вони надають нове
звучання процесу регіоналізації та локалізації. Під впливом
глобалізації відбувається трансформація суспільних відносин у
сучасному світі, а також випереджувальне зростання локальних (внутрішньорегіональних, галузевих) потоків (торгівлі,
прямих інвестицій, міграційних потоків трудових ресурсів,
інформаційного, культурного і технологічного обміну) порівняно з їх загальною динамікою у світовому масштабі, ускладнення і посилення різнорівневої конкурентної боротьби у світових масштабах між різноманітними локальними утвореннями, що колективно відстоюють свої позиції на світовій арені.
Рівень глокалізації є мірою зростаючого зближення двох полюсів: глобального і локального.
Чим сильніший процес глобалізації, тим більш затребуваною стає локальна специфіка, яка, впливаючи на сам процес
глобалізації, трансформує його, формуючи процес глокалізації.
Постає потреба у системній кореляції напрямів розвитку державного управління та модернізації його інституційних практик з урахуванням взаємовпливів глобалізації і глокалізації,
формування відкритої мережевої економіки і спрямованого
розвитку людського капіталу.
Глокалізація – це зростання ролі локальних місцевостей, міст,
районів, підвищення уваги до місцевої самобутності – паралельне глобалізації і спрямоване на прискорення розвитку, гармонізацію суспільства. Головні учасники глобалізації – окремі місцевості, райони, міста, їх всебічний розвиток, збільшення пропускної здатності глобальних засобів зв'язку.
Концепція регіонального відгуку на процеси глобалізації виходить із того, що окремі етноси повинні ідентифікувати свої
духовність і культуру в рамках крос-культурних ритмічних вза-
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ємодій4, які забезпечують пересікання цінностей національної
культури з духовними орієнтирами інформаційного суспільства
і з наданням шедеврів світової культури. Моделі глокалізації ще
тільки розробляються, спираючись на мережеві форми самоорганізації і міжкультурної комунікації. Глокалізація добре вписується в концепцію природної системи координат, її можна розглядати як поняття-посередник між процесами самоідентифікації і взаємодії з навколишнім природним середовищем.
Глокалізація постає як глобалізація локального і локалізація
глобального. У глокалізації реалізується людське обличчя глобалізації, оскільки вона дає змогу громадам позитивно реагувати на
глобалізаційні прояви. Вона покликана змінювати спільноти через
стратегічне планування глобальних ресурсів на розв'язання місцевих проблем, досягнення позитивних соціальних змін і задоволення мінливих культурних інтересів та потреб співтовариства.
На місцевому рівні мають розв'язуватися питання, які безпосередньо стосуються умов життя людей.
Глобалізація, глокалізація та відкрита мережева економіка (вікіноміка) є головними чинниками, які визначають сучасні тенденції розвитку світової спільноти. Глобалізація і пов'язані з нею
виклики сучасності налаштовують на пошук таких управлінських
стратегій, які не тільки нададуть можливості кожному регіону,
кожній локальній спільноті зберегти власну унікальність (локальне), а одночасно стануть основою для їх єднання. Для подальшого
розвитку України та її соборності це надзвичайно актуально, адже
соціокультурні та ментальні чинники, регіональне розмаїття можуть стати основою для розвитку держави.
Пошук шляхів подолання сучасних деструктивних проявів і
досягнення органічної суспільної цілісності також має враховувати сучасні рушійні сили: нові мережеві технології, які розширюють комунікативні можливості людства. Сподівання, що завдяки революції у сучасних інформаційних технологіях глобалізація відбуватиметься як інтеграційний процес, як рух у напрямі
4

Крос-культурні взаємодії – спілкування людей – представників різних культур. Термін "крос-культура" – прямий переклад з англійського
слова Cross Culture, що можна перекласти як "перетин культур".
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досягнення дедалі ціліснішої однорідності спільноти, виявилися
дещо перебільшеними. Незважаючи на значні світові трансформації, глобалізація дедалі більше сприймається як процес поглиблення світової нерівності, що посилює тенденції до фрагментації і дезінтеграції.
Глокалізація – це процес, що містить особливості проявів
діалектики взаємовпливів між глобальним і локальним, дає
шанс для розвитку і подолання негативних тенденцій, їх переростання у позитивні. Взаємопроникнення глобальних і локальних факторів наповнює новим змістом розмаїття форм державного управління і трансформує, змінює його ціннісні орієнтири з його неповторними переплетеннями регіональних (локальних) управлінських практик та організаційних культур.
Оскільки цінності культури і традиції визначають напрям, характер, зміст та інтенсивність суспільних перетворень, то переосмислення та визначення локального як аспекту глобального дає змогу зменшити уніфікувальні тенденції глобалізації.
Регіоналізацію не потрібно обов'язково сприймати як дезінтеграційний фактор, вона може виступати і як проникнення держави в регіон через низку заходів, що сприяють інтеграції регіону в загальнодержавний "організм" і дозволяють встановлювати над ним контроль центральної влади.
Глокалізація, яка відповідає сценарію децентралізованого і
справедливого світу, приводить до того, що глобальність виявляється не якимось одномірним простором, але транслокальністю,
стає мірою зростаючого зближення глобальності і локальності.
У багатьох смислах термін глокалізація відповідає поняттю
"новий регіоналізм". На відміну від регіоналізму середини
ХХ ст. він реалізується, як правило, знизу, а не зверху. Він
включає, крім економічних питань, проблеми екології і безпеки,
а його дійовими особами виступають, поряд із державами, чимало соціальних і культурних інститутів.
Унаслідок залучення локальних і регіональних особливостей у
глобальні процеси сформувалися специфічні форми переплетення
культур, традицій, ментальних характеристик і комунікативних
практик. Перехід від ієрархічних до мережевих структур є необ69
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хідною передумовою для майбутньої суспільної організації та
символізує зміну парадигм – мережева змінює системну. Оскільки мережева структура відіграє засадничу роль у становленні
системи ефективних суспільних комунікацій, для кожної держави, у т. ч. для України, одним з найважливіших стає питання про
розвиток мереж, які розширюють взаємодії через інтерактивне
спілкування. Державне управління за сучасними стандартами
означає поєднання порад і рекомендацій експертів, власного досвіду та досвіду успішних країн світу в єдину систему, пов'язану
спільними цілями, строками і ресурсами. Проте вкрай необхідно
залучити у цей процес і всі без винятку регіони з їх традиціями,
історією, культурою, цінностями, соціальним складом та потенціалом розвитку. Без цього жодні сучасні управлінські технології та
інструменти не принесуть очікуваного результату.
Глокалізація зачіпає не тільки економічну сферу життя. Вона
може знаходити прояв і в політичних, і в культурних, і в соціальних процесах. Держава, з одного боку є тією локальною одиницею, яка прагне зберегти власну значущість та унікальність,
а з другого – є основним регулятором ступенів проникнення
глобального всередину. При цьому дуже важливо правильно
розставити акценти та визначитись зі стратегією регуляції та
реакції на виклики сучасності. Так, широке відкриття власної
локальності для глобальних процесів може привести до масового суспільного спротиву. Проте перетворення країни на замкнену соціокультурну систему може спричинити соціальноекономічну відсталість та занепад. Отже, виділяють такі види
глокалізації як реакції на проникнення глобального у локальне:
 максимальна відкритість та некритичність локальної культури щодо дії глобальних інститутів та інформаційних потоків;
 співіснування локальної культури та глобальних культурних
форм без суттєвих проявів взаємовпливу та інтеграції;
 адаптація та трансформація глобальних процесів внаслідок
потужної локальної реакції, що зумовлює виникнення гібридних форм;
 захист локальної культури від глобалізаційних процесів, боротьба з ними та їх повне заперечення.
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Соціологічні підходи до вивчення соціально-географічних
явищ і процесів. Соціологи використовують п'ять основних підходів при вивченні і поясненні різних явищ.
1. Перший підхід – демографічний. Він характеризує суспільство шляхом вивчення особливостей розвитку і динаміки населення, особливо народжуваності, смертності і міграції населення і пов'язаної з цим діяльності людей.
2. Другий підхід – психологічний, який пояснює поведінку
людей, розкриває їхні мотиви, соціальні установки, уявлення
людини про саму себе, формування і поширення настроїв у ситуаціях, пов'язаних з панікою або безпорядками.
3. Колективістський підхід застосовується при вивченні груп
або організацій. Коли соціологи вивчають такі первинні групи,
як сім'я, такі формальні організації, як армія або, наприклад,
компанія "Дженерал моторз", вони вважають їх колективами
індивідів. Такий підхід можна також застосовувати при вивченні
груп, бюрократичних організацій і різного роду спільнот. За
його допомогою соціологи можуть аналізувати конкуренцію між
політичними партіями, конфлікти на расовій і національній основі. Він також допомагає зрозуміти, яким чином люди, які належать до одного суспільного класу, раси, або пов'язані однаковим етнічним походженням, віком, статтю, утворюють групи з
метою захисту своїх інтересів на тих чи інших територіях. Крім
того, цей підхід важливий при вивченні колективної поведінки,
зокрема діянь натовпу, реакції аудиторії, а також таких суспільних рухів, як боротьба за цивільні права, фемінізм тощо.
4. Четвертий підхід – виявлення людських взаємовідносин у
суспільному житті. Суспільне життя розглядається не через певних людей, які беруть у ньому участь, а через взаємодію однієї
людини з іншою, що зумовлена їх ролями. Роллю називають
поведінку, яку очікують від людини, коли він або вона займають
певний статус у групі. У суспільстві існує сотні ролей: політик,
студент, бізнесмен, споживач, солдат тощо. Поведінка людей
формується на основі цих ролей.

71

Ви
"К да
Ве иїв вн
рс сь ич
ія ки оне й у по
дл нів лігр
я ер аф
др си і
ук те чни
у т" й
.
це
н

тр

5. П'ятий підхід – культурологічний, аналізує поведінку у зв'язку з такими елементами культури, як суспільні норми і цінності.
При цьому підході правила поведінки, або норми, розглядаються як фактори, що регулюють вчинки окремих людей або дії
груп. Наприклад, відповідно до кримінального кодексу вбивство, зґвалтування або пограбування іншої людини вважаються
неприпустимими і караються. Існують також норми прийнятної
поведінки: не показуй пальцем на людей; не жуй з відкритим
ротом; май подарунок, якщо йдеш на день народження тощо.
Ідеї, що визначають, які суспільні цілі є бажаними, становлять інший аспект культури. Це ідеї, поняття, які називають
цінностями, служать основою соціальних норм. Цінності – існуючі в суспільстві (соціальній спільноті) переконання щодо
цілей, до яких люди прагнуть, і основних засобів їх досягнення
(термінальні5 та інструментальні цінності). Зокрема, у суспільстві, де людське життя цінується високо, є стійкі норми, що засуджують вбивство і заподіяння шкоди іншим людям.
Види і типи соціально-географічних досліджень. Відповідно до положень Організації економічного співробітництва та
розвитку науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи
(Research and Development (R&D)) – термін, що стосується трьох
видів наукової діяльності: фундаментальних досліджень (basic
research), прикладних досліджень (applied research) та дослідницьких робіт (experimental development).
Фундаментальні дослідження – це експериментальні або
теоретичні дослідження, спрямовані на одержання нових знань
про закономірності розвитку природи, суспільства, людини, їх
взаємозв'язку. Теоретична географія – фундаментальна наука,
що вивчає просторову самоорганізацію географічних явищ різної природи на найбільш загальному, абстрактно-теоретичному
рівні. Це науковий напрям, який прагне виявити і дослідити
загальні проблеми, поняття, закономірності, що об'єднують всі
географічні науки, вивчити теоретичні аспекти взаємодії люди5

Термінальний (лат. terminalis – межа, кінець) – кінцевий; термін (лат.
terminus – межа, кордон) – слово або поєднання слів, які точно позначають певні поняття, прийняті в науці, техніці, мистецтві.
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ни з природою, виробити загальні методи моделювання різних
географічних явищ і процесів. Результатом виконання теоретичних досліджень є гіпотези, теорії, методи тощо. Фундаментальні
дослідження не ставлять за мету практичне використання отриманих результатів і полягають в експериментальних або теоретичних роботах, які здійснюються переважно для отримання
нових знань, що лежать в основі різноманітних явищ та процесів. Вони можуть закінчуватися рекомендаціями щодо проведення прикладних досліджень для визначення можливостей
практичного використання одержаних наукових результатів,
науковими публікаціями тощо. Цей вид пізнання позначає дослідження, які проводяться в рамках теоретичної соціальної географії, що характеризується функцією побудови наукового
знання про соціальну дійсність у територіальному вимірі. Цей
термін вживається як синонім методологічного дослідження і
позначає тим самим дослідження, пов'язане з аналізом знання як
такого, з виробленням засобів такого аналізу, спрямованого на
вивчення структури і процесу соціально-географічного пізнання, на формування методів, процедур методик і технік соціально-географічного дослідження.
Прикладні дослідження – це оригінальні дослідження, які
здійснюються для отримання нових знань, але призначені головним чином для здійснення конкретної практичної мети чи завдання. Прикладні дослідження визначають можливі шляхи
використання результатів фундаментальних досліджень, нові
методи розв'язання проблем, сформульованих раніше. Вони
орієнтовані на практичне вирішення соціальних проблем, прогнозування, планування і управління в чітко окреслених сферах
суспільного життя. Прикладні соціально-географічні дослідження проводяться за такою схемою: перший етап – пошук готового
способу вирішення проблеми. Тут соціогеограф звертається до
спеціальної літератури, яка присвячена цій проблемі. Другий
етап – збирання інформації про об'єкт дослідження. Третій етап
передбачає розробку на основі зібраної інформації декількох
варіантів вирішення проблеми та їх апробацію шляхом обговорення з експертами, експериментальної перевірки. На четверто-
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му етапі відбувається кінцева доробка проекту вирішення, підготовка звіту і впровадження розробки в практику.
Дослідницькі роботи в соціальній географії базуються на існуючих знаннях з метою одержання системи фактів і емпіричних залежностей, які становлять емпіричний базис соціальногеографічного знання. У літературі соціально-географічний факт
визначається як обґрунтоване знання, одержане шляхом відображення (описання) окремих фрагментів дійсності у певному
чітко визначеному просторово-часовому інтервалі.
Виділяються такі типи соціально-географічних досліджень:
пілотажні, польові, панельні, лонгітюдні, порівняльні і міждисциплінарні або комплексні.
Пілотажні дослідження (від англ. pilot – дослідна установка) –
пробне дослідження переважно методичної спрямованості. Воно
передує основному дослідженню і призначене для перевірки якості інструмента для збору первинної соціально-географічної інформації, процедур і методів організації масового польового дослідження. Необхідно відзначити, що масові соціологічні дослідження коштують дорого. У ході пілотажного дослідження перевірці підлягають усі елементи майбутнього основного дослідження: уточнюються його задачі і гіпотези, відпрацьовується організація збирання інформації, розробляються анкети, бланки інтерв'ю, опитувальні листки тощо. За його результатами уточнюється
формулювання питань, інструментарій проходить перевірку на
надійність і достовірність. Вважається достатнім дослідження
50–100 осіб залежно від ступеня новизни методик і однорідності
об'єкта, але так, щоб у вибірку були включені всі значущі для
цілей дослідження групи респондентів. Пілотажні дослідження
можуть повторюватися декілька разів – доти, поки не будуть досягнуті задовільні результати.
Польове дослідження – соціологічне дослідження, завдання
якого полягає в безпосередньому і всебічному вивченні соціально-географічного об'єкта в реальних умовах, в соціальному контексті його повсякденного життя. Це фактично опитування на
місці (у місті, селі, регіоні тощо). При польових дослідженнях
здійснюється збирання первинної соціологічної інформації. Для
позначення такого етапу дослідження застосовують також тер74
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міни "обстеження", "емпіричне обстеження". Польові дослідження спрямовані на повне і глибоке вивчення соціальногеографічних об'єктів з метою одержання інформації, необхідної
для пояснення соціальних явищ і процесів. У зв'язку з цим об'єкт
польових досліджень повинен мати чіткі часові і просторові
межі (територіальна спільнота, молодь даного міста тощо).
Панельні дослідження (від англ. panel – панель, список) – різновид повторного дослідження, мета якого – вивчення змін, які
відбуваються в якій-небудь групі людей протягом певного проміжку часу. Типовий приклад панельного дослідження – періодичні суцільні або вибіркові переписи населення.
Лонгітюдне дослідження (від англ. longitude – довгота) – вид
повторного дослідження, під час якого ведеться тривале періодичне спостереження за одними і тими ж особами або соціальними об'єктами. Цей тип досліджень спрямований на встановлення соціального розвитку молоді в процесі її життєвого самовизначення. Початковий етап дослідження пов'язується із закінченням навчання в школі, завершальний – з досягненням соціальної зрілості (набуттям стійкого соціального статусу, професії, створення сім'ї та ін.).
Лонгітюдне дослідження деякою мірою схоже з панельним.
У тих та інших об'єктом тривалого спостереження є один і той
же контингент обстежуваних. Але якщо в панельному дослідженні це можуть бути будь-які вікові категорії, то в лонгітюдному – лише молодь. Відмінність панельного дослідження від
лонгітюдного полягає в тому, що в останньому зміни одного і
того ж об'єкта розглядаються перш за все як функція часу.
Лонгітюдне дослідження дозволяє одержати таку важливу інформацію, як вибір професії, професійна і соціальна адаптація
молоді, включення молоді в соціальну структуру суспільства
тощо. У лонгітюдних дослідженнях важливу роль виконують
поняття "покоління" і "когорта". Під поколінням розуміється група осіб, які одночасно перебувають у певних соціальних станах
(вступають до в школи, завершують освіту, укладають шлюб тощо), тобто група осіб, яку в демографії називають реальним поколінням (на відміну від умовного покоління як групи сучасників
різного віку, сімейного стану тощо). Під когортою розуміється
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частина покоління, яка виділяється на основі однієї (або більше)
специфічної ознаки. Зокрема, когортою називають ту частину
покоління, яка включена до складу вибіркової сукупності.
Порівняльні дослідження – вид дослідження, основним прийомом якого є зіставлення інформації, одержаної:
1) в різні періоди історичного розвитку;
2) у різних соціальних підсистемах (територіях, адміністративних одиницях);
3) різними авторами або дослідницькими колективами;
4) різними методами збору або виміру даних.
Порівняльні дослідження можуть бути описовими і аналітичними.
Міждисциплінарні комплексні дослідження (від лат. disciplina
– вчення, наука) – форма організації досліджень, яка передбачає
співробітництво між представниками різних дисциплін у вирішенні комплексної практичної або наукової проблеми. Необхідність проведення міждисциплінарних досліджень посилилася у
зв'язку з прискоренням науково-технічного прогресу, із зростанням потреби у комплексному підході до вирішення складних
соціальних потреб.
Поняття соціально-географічного факту. Факти можна розглядати в онтологічному (від грец. on (ontos) – сутнє + логія) і
логіко-гносеологічному (гносеологія – теорія пізнання) планах.
В онтологічному смислі факти – будь-які не залежні від спостерігача стани діяльності або події, що відбулися. В логікогносеологічному плані фактами називають обґрунтоване знання,
яке одержане шляхом описання окремих фрагментів реальної
дійсності у деякому чітко визначеному просторово-часовому
інтервалі. Це – елементарні компоненти системи знання.
Науковий факт – не початок, а підсумок емпіричного знання.
У літературі соціально-географічний факт визначається як обґрунтоване знання, одержане шляхом описання окремих фрагментів реальної дійсності в деякому чітко визначеному просторово-часовому інтервалі.
Соціальними фактами можуть виступати:
1) поведінка індивідів або цілих соціальних спільнот;
2) продукти людської діяльності (матеріальні або духовні);
3) вербальні дії людей (судження, погляди, думки тощо).
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У гносеологічному плані соціальні факти набувають сенсу
завдяки тій чи іншій системі понять, в яких ми описуємо фрагменти соціальної дійсності.
Поряд з поняттям "соціальний факт" вживається вираз "статистичний факт", який можна визначити як типові зведені числові характеристики, що ґрунтуються на спеціально організованому масовому спостереженні соціальних явищ. Для встановлення обґрунтованих соціально-географічних фактів необхідна
така логічна послідовність дій:
1. Загальна передумова обґрунтованості фактуального знання,
або загальнонауковий світогляд. Це наші фундаментальні уявлення про сутність соціальної і природної дійсності, наш світогляд. Якщо на цьому рівні допускаються прорахунки, ілюзії, то
вони будуть "накладатися" на всі наступні операції дослідження.
2. Стан і розробленість соціально-географічної теорії, тобто
обґрунтованість і надійність емпіричного соціологічного дослідження. Тут мається на увазі система вже досягнутого рівня
наукового знання про об'єкти дослідження, виходячи з якого і
шляхом зіставлення з новими, ще не систематизованими спостереженнями (або даними інших наук) висуваються гіпотези щодо
недосліджених соціально-географічних явищ і процесів. Вони
утворюють концептуальні "рамки", в яких далі будуть описуватися окремі події в конкретних соціальних ситуаціях.
3. Обґрунтованість і надійність процедур емпіричного соціологічного дослідження. Це система знань про методи і технічні
прийоми дослідження, що забезпечують надійну і стійку фактуальну інформацію.
Три названі передумови утворюють головні підстави для
складання обґрунтованої дослідницької програми, яка, у свою
чергу, забезпечує надійну і стійку фактуальну інформацію.
Програма соціально-географічного дослідження. Програма
соціально-географічного дослідження – це науковий документ, в
якому містяться методологічні, методичні і процедурні основи
дослідження соціально-географічного об'єкта. Програма соціально-географічного дослідження – це, по-суті, теорія і методологія конкретного дослідження емпіричного об'єкта або явища.
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Відповідно до свого призначення програма соціально-географічного дослідження виконує три функції: методологічну, методичну і організаційну.
Методологічна функція програми соціально-географічного
дослідження полягає в тому, що програма дозволяє: визначити
наукову проблему, для вирішення якої проводиться дослідження; сформулювати цілі і завдання дослідження; зафіксувати вихідні уявлення про об'єкт; що вивчається; встановити відношення цього дослідження до раніше виконаних досліджень з аналогічних проблем.
Методична функція програми полягає в тому, що програма
дозволяє розробити загальний логічний план дослідження, на
основі якого здійснюється цикл дослідження: теорія-фактитеорія. Крім того, методична функція показує, як використовувати методи збору і аналізу інформації, дозволяє розробити
процедуру дослідження, проводити порівняльний аналіз одержаних результатів аналогічних досліджень.
Організаційна функція забезпечує розробку чіткої системи
розподілу праці між членами дослідницького колективу, полегшує контроль за ходом дослідження.
Програма соціально-географічного дослідження, як і соціологічного, складається із двох розділів: методологічного і методико-процедурного.
Перший, методологічний, розділ програми складається з таких елементів:
1) формулювання проблеми; визначення мети і завдання дослідження;
2) визначення об'єкта і предмета дослідження;
3) інтерпретація основних понять;
4) попередній системний аналіз об'єкта дослідження;
5) формулювання робочих гіпотез.
Другий, методико-процедурний розділ програми, включає в себе:
1) принципіальний (або стратегічний) план дослідження;
2) прикидки основних процедур збору і аналізу первинних даних.
Вихідним пунктом будь-якого дослідження є проблемна ситуація як специфічний стан об'єкта соціогеографічного дослі-
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дження – об'єкта, який характеризується протиріччям між потребами його розвитку і його сучасним станом.
Безпосереднім приводом для проведення соціогеографічного
дослідження є реально виникле протиріччя в розвитку соціальної
системи між її підсистемами або окремими елементами цих підсистем. Такого роду протиріччя і становлять сутність проблеми.
Наукова проблема – це стан "знання про незнання". У науковій проблемі фіксуються суперечності між знаннями про потреби суспільства та його організації в певних практичних і теоретичних діях, з одного боку, і незнанням шляхів і засобів реалізації цих дій – з другого.
Формулювання наукової проблеми означає вихід за межі досліджуваного у сферу того, що має бути вивчено. Це означає, що
не завжди і не будь-яка соціально-географічна проблема може
бути вирішена в межах наявного знання. Розв'язання окремих
соціально-географічних проблем вимагає теоретичних і практичних дій, функціонально спрямованих на одержання нового
знання у формі тих чи інших теоретичних концепцій або практичних рекомендацій. Часто теоретичні соціально-географічні
дослідження не надають негайних рекомендацій, а у прикладних
дослідженнях використовуються старі знання, яких недостатньо.
Соціально-географічні проблеми істотно різняться за своєю
масштабністю. Одні не виходять за рамки деякого села або малого міста, інші торкаються інтересів цілих регіонів, великих
соціальних груп і суспільних інститутів (регіональні та інституціональні). Нарешті, на вищому рівні соціальна проблема зачіпає інтереси і потреби всього суспільства в цілому, стає соцієтальною. Існують також глобальні соціальні проблеми.
Вирішення тієї чи іншої проблеми завжди спрямоване на досягнення тих чи інших цілей і завдань.
Мета конкретного соціогеографічного дослідження – це
проєкт дії, якою визначають характер і системну впорядкованість різних актів і операцій. Мета дослідження визначає його
переважну орієнтацію – теоретичну або прикладну, від якої залежить логіка його проведення.
Важливою методологічною частиною програми конкретного
соціологічного дослідження є визначення його завдань.
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Завдання конкретного соціально-географічного дослідження
– це сукупність конкретних цільових установок, спрямованих на
аналіз і розв'язання проблеми. Завдання дослідження містить
основні і неосновні (додаткові) вимоги до аналізу проблеми.
У дослідженнях, орієнтованих на розв'язання теоретичних наукових проблем, основними будуть теоретичні завдання, а практичні виступають як неосновні; у прикладному дослідженні – навпаки,
практичні завдання – основні, а теоретичні – другорядні. Основні
завдання, таким чином, відповідають цілям дослідження.
Об'єкт соціально-географічного дослідження – це те, на що
спрямований процес пізнання. Він являє собою явище або процес, на яке скероване дослідження. Конкретними соціальногеографічними об'єктами може виступати частина соціальної
дійсності, діяльність людей і самі люди. При цьому необхідно,
щоб об'єкт містив проблему, тобто об'єкт повинен бути носієм
протиріччя. Об'єкт повинен характеризуватися:
1) чіткими позначеннями явища за такими параметрами, як
галузева (професійна) належність; просторова обмеженість (регіон, місто, село); функціональна спрямованість (виробнича,
політична, побутова);
2) певною часовою обмеженістю;
3) можливостями його кількісного виміру.
Наявність галузевих меж дозволяє досліднику зосередитись
на найбільш важливих і визначальних рисах функціонування
цієї системи. Просторові межі конкретизують об'єкт з погляду
його виробничо-територіальної єдності. Часові межі конкретизують строки проведення дослідження. Кількісні межі передбачають відбір числового складу емпіричних об'єктів з точною
вказівкою їх галузей і територіальної належності.
Крім вибору об'єкта соціально-географічного дослідження, велике значення для його успішного здійснення має правильне визначення предмета соціально-географічного дослідження. Предметом
соціально-географічного дослідження є ті сторони, властивості,
особливості об'єкта, які безпосередньо підлягають вивченню.
Необхідно наголосити, що, по-перше, одному і тому ж об'єкту соціально-географічного дослідження може відповідати декілька різних предметів, тобто предмет дослідження окреслює
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межі пізнання об'єкта, що вивчається. По-друге, необхідно пам'ятати, що правильний вибір предмета конкретного дослідження
визначається чіткою постановкою проблеми, формулюванням
мети і завдань дослідження і системним аналізом об'єкта.
Велике значення у проведенні соціально-географічного дослідження має розробка понятійного апарату, інакше кажучи, його
мови. Це передбачає виділення ключових понять проблеми та їх
інтерпретацію. Важливою особливістю при цьому є процедура
інтерпретації основних понять, тобто процедура пошуку емпіричних значень основних теоретичних положень дослідження.
У прикладній соціології розрізняють емпіричну інтерпретацію,
тобто пошук емпіричних значень понять, і операційну інтерпретацію. Останню можна визначити як сукупність правил, за допомогою яких можна замірити (виміряти) емпіричні ознаки. Емпірична інтерпретація поняття означає найти такий показник (індикатор), який відбивав би яку-небудь важливу частину змісту цього
поняття і який можна було б безпосередньо виміряти.
Далі ми повинні зробити предмет дослідження більш чітким
і визначеним. Із цією метою необхідно здійснити системний
аналіз об'єкта дослідження. У процесі розчленування об'єкта на
елементи ми перетворюємо його в предмет цілеспрямованого
дослідження.
Поряд із визначенням проблеми, виділенням об'єкта і предмета дослідження обов'язковим процедурним моментом дослідження є формулювання гіпотез.
Визначивши проблему, соціогеограф у першу чергу пробує
пояснити її на основі наявних знань і попереднього досвіду. Точніше кажучи, соціогеограф пробує пояснити старими знаннями і
досвідом те, що ще повністю не пізнано. Але для повного вирішення проблеми цього недосить. Тоді на основі наявних знань він
будує попереднє пояснення проблеми – деякі допущення, які, на
його думку, повністю охоплюють і пояснюють досліджуване
явище, тобто він формулює гіпотези. Гіпотези в соціогеографічному дослідженні – це наукове припущення про структуру соціальних об'єктів, про характер і сутність зв'язків між соціальними
явищами. Гіпотеза є засобом реалізації мети пізнання. Основна
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функція гіпотези полягає в одержанні нових наукових висловлювань, які вдосконалюють або збагачують наявне знання.
Але як відрізнити наукову гіпотезу від ненаукової? Існує думка, що нові висловлювання можна назвати науковими гіпотезами
в тому випадку, якщо вона, по-перше, є науковим висновком із
доказаних положень (зокрема, із законів, із статистично або практично одержаних даних спостережень і т. ін.); по-друге, являють
собою висловлювання, одержані шляхом наукових висновків,
у цілях пояснення відповідного явища; по-третє, якщо вони абстраговані від емпіричних даних і підтверджені практикою або відповідною теорією. Наукова гіпотеза може бути сформульована
лише в результаті попереднього аналізу об'єкта вивчення.
Джерелами гіпотез можуть бути:
1. Буденна свідомість, яка, як відомо, виникає в процесі повсякденного життя людей. Вона включає в себе знання і звички,
які складаються в процесі трудової діяльності, звичаї, безпосередні житейські моральні норми тощо.
2. Аналогія. Суть цього метода полягає в тому, що знання,
одержане з розгляду якого-небудь об'єкта, переноситься на інший, менш вивчений, менш доступний. Висновки, отримані за
аналогією, мають частіше за все правдоподібний характер.
Гіпотези тісно пов'язані з проблемами дослідження. Гіпотези,
які розробляються в емпіричному дослідженні, називаються
робочими або дослідницькими. Робоча гіпотеза формулюється
після того, як використані наявні теоретичні та емпіричні відомості, які належать до області дослідження.
Створена деяка система загальних передумов і вимог побудови робочих гіпотез. По-перше, робоча гіпотеза повинна бути
науково обґрунтованою. Це означає, що вона не повинна містити тверджень, які суперечать уже доведеним положенням, фактам. По-друге, робоча гіпотеза має бути адекватною досліджуваній проблемі. По-третє, гіпотеза повинна перевірятися емпірично. По-четверте, логічний аналіз гіпотези має встановити її
внутрішню несуперечність.
Стратегічний план дослідження. Успіх соціально-географічного дослідження залежить не тільки від того, наскільки детально був розроблений методологічний розділ програми, але не
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меншою мірою – від успішної розробки і впровадження в процес
дослідження методико-процедурного розділу програми, в першу
чергу – стратегічного плану досліджень.
Розрізняють три варіанти стратегічного плану досліджень:
1) розвідувальний (формулятивний, пошуковий);
2) аналітичний (описовий);
3) експериментальний.
Розвідувальний варіант плану застосовується, якщо про об'єкт
і предмет дослідження нема ясних, чітких уявлень, тобто коли
соціогеограф не в змозі висунути наукових гіпотез. У такому разі
мета плану – уточнення проблеми і формулювання гіпотез. Цей
план застосовується в тій сфері досліджень, де зовсім немає потрібної літератури або її дуже мало. Дослідження починається
з "розвідки". Цей прийом дозволяє чітко і ясно сформулювати
проблему, визначити основний набір дослідницьких засобів –
методик і технік дослідження, порядок їх застосування, намітити
черговість розв'язання задач щодо важливості.
Розвідувальний план передбачає проведення досліджень у
три етапи.
1. Вивчення документів. Робота над документами починається з ретельного складання бібліографії, використання інтернетресурсів і серйозного їх опрацювання, вивчення всієї наявної
з проблеми інформації, як вітчизняної, так і закордонної.
2. Проведення інтерв'ю. Інтерв'ю проводиться з експертами
(спеціалістами-теоретиками і спеціалістами-практиками) з метою одержання додаткових знань про досліджуваний об'єкт, що
допоможе сформулювати декілька робочих гіпотез.
3. Спостереження – завершальний етап плану. До цього моменту дослідник уже має інформацію про об'єкт, перелік питань
для вивчення.
Робота з розвідувального плану завершується ясним і чітким
формулюванням проблеми. Розвідувальний план не можна плутати з пілотажними дослідженнями, які здійснюються для перевірки методик дослідження, тобто вони виконують різні функції.
Аналітичний (описовий) вид плану соціально-географічного
дослідження використовується тоді, коли наявні знання з досліджуваної проблеми дозволяють виділити об'єкт дослідження
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і сформулювати описову гіпотезу, тобто гіпотезу про структурно-функціональні зв'язки і класифікаційні характеристики соціального об'єкта вивчення. Мета плану – визначення кількісноякісних характеристик об'єкта, розрахунок тісноти зв'язків, формулювання пояснювальної гіпотези.
Експериментальний план застосовується тоді, коли наявні
знання про об'єкт дослідження дозволяють сформулювати пояснювальну гіпотезу. Звідси мета плану – встановити причиннонаслідкові зв'язки в об'єкті. Найнадійнішим методом досягнення
цієї мети є проведення соціального експерименту.
Загальні вимоги до програми. Програма виконує дві важливі
функції: науково-пізнавальну і науково-організаційну. Перша
полягає в забезпеченні теоретико-методологічної цілісності дослідження, друга забезпечує ефективне співробітництво учасників
дослідницького колективу, поділ праці між ними заради досягнення загального наукового і науково-практичного результату.
Загальні вимоги до програми такі.
Перша вимога – необхідність програми. Безпрограмне дослідження нагадує пошук методом спроб і помилок; витрати енергії часто не виправдовують пізнавальний ефект.
Друга вимога – експліцитність програми (доступність зовнішньому спостереженню). Усі її положення повинні бути чіткими, усі елементи продумані відповідно до логіки дослідження
і чітко сформульовані.
Третя вимога – логічна послідовність усіх елементів програми. Неможна починати з вибору принципіального плану, не уявляючи мети і завдання дослідження.
Четверта вимога – гнучкість програми. Це зобов'язує розглядати програму в динаміці розвитку процесу дослідження,
переглядати розділи програми в міру того, як знаходяться помилки в якій-небудь окремій ланці.
Головні елементи робочого плану окремого теоретико-прикладного дослідження можна розділити на чотири часові етапи.
1. Період розробки теоретичної концепції і програми цього
дослідження як складової частини перспективної програми. На
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реалізацію цієї стадії доцільно виділити 30 % всього часу, відведеного на дослідження.
2. Польовий період, тобто час на збирання первинних даних,
їх підготовку для введення в комп'ютер – приблизно 20 % відведеного часу.
3. Період обробки і аналізу даних, включаючи проміжні наукові звіти за результатами попереднього аналізу – близько 40 %
часу на все дослідження.
4. Час на оформлення заключних звітів і публікацій – приблизно 10 % часу.
Зрозуміло, що особливості авторського колективу, конкретних умов роботи, терміновості її виконання внесуть корективи у
структуру термінів, затрат, але, як показує досвід, запропонований розподіл часу цілком себе виправдовує.
Етапи наукових досліджень. Процес наукового пізнання тієї
чи іншої соціально-географічної проблеми передбачає 6 етапів:
1) програмний – розробка програми наукового дослідження,
в якій визначаються мета і завдання дослідження, обґрунтування
теми, приводяться виконавці і етапи дослідження, кошторисна
вартість робіт, очікувані результати тощо; 2) інформаційний –
збір і обробка інформації на основі статистичної вибірки, розробка анкет чи паспортів досліджуваних об'єктів з метою збору на
їх основі необхідної інформації; 3) аналітичний – аналіз і синтез одержаної інформації, що дозволяє на новому рівні продовжити і поглибити дослідження об'єкта; на цьому етапі здійснюється систематизація і обробка статистичної інформації з метою
її зручного представлення, інтерпретації і одержання наукових і
практичних висновків; 4) модельний – розробка і реалізація системи моделей прогнозування і планування для різних рівнів і з
різними часовими горизонтами; 5) алгоритмічний – чітко визначений порядок вироблення управлінських рішень, формування
планів і прогнозів з урахуванням економічних можливостей і
суспільних потреб, а також безпосередніх і довгострокових наслідків рішень, які приймаються; 6) концептуально-конструктивний – розробка наукових концепцій, прикладних рішень, одержання пошукового результату.
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1.4. Методи наукових досліджень у соціальній географії
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Поняття про методи наукових досліджень. Для вивчення
певного об'єкта та предмета, вирішення тієї чи іншої наукової
проблеми з певною метою існує оптимальний набір методів
дослідження. Слово "метод" походить від грецького methods, що
буквально означає "шлях до чого-небудь". Метод дослідження –
це певна сукупність підходів і принципів, правил і норм, інструментів і операцій, які необхідно виконати для дослідження
поставленої мети при вивченні того чи іншого явища або процесу, а також особливі прийоми та методика дослідження. Метод в
широкому сенсі можна визначити як діяльність, спрямовану на
досягнення якої-небудь мети.
Виділяються три групи методів, які використовуються в наукових дослідженнях у соціальній географії: загальнонаукові,
соціально-гуманітарні і спеціально-наукові.
Загальнонаукові методи складаються із двох основних компонентів пізнавальних засобів: логіко-еврістичних прийомів і
філософсько-аксіологічних6 принципів вивчення. У першому
випадку йдеться про такі добре відомі всякій науці логічних
методах, як індукція і дедукція, аналіз і синтез, діагноз і прогноз, визначення і класифікація, порівняння і аналогія, спостереження і експеримент, статистичний аналіз і соціально-математичне моделювання, верифікація і фальсифікація тощо.
Філософсько-аксіологічні принципи пізнання пов'язані з філософсько-світоглядними принципами і оціночно-аксіологічними критеріями, із яких явно чи неявно виходить кожний вчений у будь-якій галузі наукового пізнання. Наприклад, географ
може бути орієнтований на методологічну базу принципів діалектики або системного підходу, структурного функціоналізму
або інформаційно-ентропійного аналізу, які слугують для нього
певною системою координат у вигляді оціночних критеріїв
і загальнометодологічних принципів.

6

Аксіологія – вчення про природу моральних, естетичних та інших
цінностей, їх зв'язку між собою, з соціальними, культурними факторами та особистістю людини.
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Особливість другої групи методів полягає в тому, що інструменти цього роду використовуються в основному в соціальногуманітарних дисциплінах, на відміну від природних і технічних
наук. До них належать методи історико-порівняльного і синхронно-компаративного дослідження, аналізу документів і джерел, тексти і шкалування, інтерв'ю, анкетні опитування, вивчення стереотипів і традицій.
Третя група методів включає прийоми, які напрацьовані у соціальній географії. Як приклади можна навести імітаційне моделювання соціальних ситуацій, багатомірно-статистичний аналіз
тощо, які здійснюються за допомогою комп'ютерної техніки.
Основними методами дослідження соціальної географії є: системний, структурно-функціональний, статистичний, математичний, моделювання, комп'ютерне моделювання, інтернет-технології, порівняльний (компаративний), балансовий, геопросторовий аналіз, метод кластерного аналізу, метод SWOT-аналізу,
історичний, нормативний, інституціональний, наукової систематизації, районування, парадигми, картографічний, регіонального
і локалізаційного аналізів.
Системний метод використовує запозичений із теорії систем
і кібернетики системний аналіз, який характеризується цілісним
сприйняттям об'єкта дослідження і комплексним аналізом зв'язків елементів у межах досліджуваної системи в цілому. Система
– це сукупність елементів, що перебувають у відношеннях і зв'язках один з одним, які утворюють певну цілісність, єдність. Прикладами систем є сонячна система, соціальна система, транспортна система, система освіти та ін. Цей метод у дослідженні
суспільних, у т. ч. географічних явищ був детально розроблений в 50–60-ті рр. ХХ ст. Суть цього методу – в розгляді об'єкта дослідження соціальної географії як цілісного, складно організованого і саморегулюючого організму, який перебуває в
безперервній взаємодії з довкіллям через входи і виходи системи. Оскільки соціально-географічна система відкрита, вона
зазнає впливу як ззовні, так і зсередини. Однак вона може вживати заходів для забезпечення свого існування (політичні, економічні, соціальні тощо). Будь-яка система прагне до самозбе-
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реження і виконує певні функції, серед них найважливішою є
розподіл цінностей і ресурсів.
Через декомпозицію будь-яку систему можна поділити на підсистеми (компоненти), встановити їх ієрархію та структуру,
а також виділити складові. Територіальні соціально-економічні
системи належать до складових, що мають такі характеристики,
як цілісність і емерджентність (поява нових властивостей).
Функцію соціальних систем найповніше розкривають її окремі структури: функціонально-компонентна, функціональнотериторіальна, функціонально-управлінська тощо. Системний
аналіз успішно застосовують у програмуванні й територіальному плануванні, проектуванні та реконструкції міст, окремих
регіонів тощо.
Системний підхід у соціальній географії орієнтує на те, щоб
розглядати географічне явище не як просту сукупність її елементів, а як динамічно функціонуючу систему, що постійно змінюється. Він дозволяє визнати найзначущі цілі функціонування
соціально-географічних явищ, процесів, а також оптимальні
шляхи і способи їх вирішення. Основа системного методу – побудова моделі, що акумулює всі фактори і взаємозв'язки реальної соціально-географічної ситуації. Використання системного
методу потребує пошуку й аналізу: критеріїв виділення систем,
субсистем, елементів; чинників, які встановлюють ієрархію і
впорядковують функціонування системи; критеріїв класифікації
елементів за функціональними ознаками; ролі зовнішніх факторів та імпульсів, що генеруються на виході системи. Врахування
цих аспектів сприяє адекватності відображення соціальногеографічних процесів, які відбуваються в суспільстві.
Структурно-функціональний метод, з одного боку, розглядає соціальний простір, територіальні комплекси як систему, яка
володіє складною структурою, кожний елемент якої виконує
специфічні функції, що задовольняють певні потреби і очікування системи, а з другого – розчленування складного об'єкта на
складові частини, виявлення і вивчення зв'язків між ними, визначення їх ролі у задоволенні відповідних потреб системи.
Мета структурно-функціонального аналізу – дослідження способів збереження і регулювання соціально-географічної систе88
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ми на основі виділення і аналізу структурних елементів, які
підпорядковуються певним закономірностям розвитку і функціонування і діють згідно з певною програмою, заданою самою
структурою організації. Головне завдання організації – збереження рівноваги системи, доцільне виконання функцій (ролей)
елементами організації.
Статистичний метод. Об'єкти та предмети соціально-географічних досліджень відзначаються масовістю, що зумовлює велике значення для них статистичних методів. Особливість цих
методів якраз і полягає в тому, що вони застосовуються для узагальнення та аналізу масових подій, в яких необхідно подолати
множину випадковостей.
Застосування статистичного методу означає збір та одержання (іноді в експедиційних умовах) первинних статистичних матеріалів, використання статистичних довідників, обробку та
аналіз усіх цих матеріалів відповідно до мети дослідження.
Обробку статистичних даних здійснюють за допомогою таких
статистичних методів, як статистичні групування, баланси тощо.
При вивченні факторних та результативних ознак застосовують
різні методи аналізу: дисперсійний, регресійний, кореляційний,
коваріаційний та ін.
Статистичний метод, який базується на аналізі соціологічних
даних, прив'язаних до певних територій і форм життєдіяльності
населення, дає можливість представити просторові взаємодії
різних соціально-просторових систем. Статистика, покладена на
карту, являє собою дійовий інструмент досліджень, аналізу конкретної соціогеографічної ситуації.
Щодо математичних методів, то, на жаль, географія, включаючи соціальну, впродовж тривалого часу залишалась описовою наукою, практично не звертаючись до послуг математики,
що й спричинило її відставання від інших наук і обмежило можливості застосування у практичній діяльності наслідків її досліджень і наукових розробок. Проте не можна сказати, що в економічній географії не було спроб використання математичних
методів. І. Тюнен, А. Вебер, А. Льош та інші при вивченні просторових закономірностей у розміщенні виробництва широко
користувалися математичними засобами в пошуках "географіч89
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них центрів" явищ, центральних місць тощо. Однак це скоріше
був виняток, ніж правило. По-справжньому математизація географічної науки почалася в 1960-х рр., коли в її надрах практично в усіх країнах відбулася "математична революція".
Застосування математичного методу в соціальній географії
сприяє проникненню в неї фундаментальних положень інших
наук, що дістали загальне визнання (математики, фізики, економіки, кібернетики), підвищує її творчий потенціал і конструктивність, дає змогу вирішувати різноманітні завдання наукового та
прикладного характеру.
Сфера можливого застосування математичного методу є дуже
широкою. Однак через відсутність формалізації, тобто кількісної
оцінки більшості категорій і понять, його можна застосувати не
до всіх явищ і процесів. Із подальшим поглибленням і розвитком
математичної думки в соціальній географії, сфера застосування
математичного апарату до вивчення різних її явищ і закономірностей розширюватиметься, а самі математичні способи й засоби
вдосконалюватимуться, збільшуватиметься їх кількість. Уже тепер є багато способів і засобів математичного методу, за допомогою яких можуть розв'язуватися задачі соціально-географічного
характеру. Можна виділити три рівні їх застосування в дослідницьких пошуках соціально-економічної географії.
Перший рівень математизації пов'язаний з уведенням до
економічної та соціальної географії кількісних мір і показників.
Кількісні показники здавна широко використовуються в географії (динаміка, чисельність і густота населення, площа території
тощо). Проте розвиток науки постійно висуває нові вимоги до
кількісних змін, і ті показники, якими зазвичай користуються,
вже не відповідають сьогоднішнім вимогам з боку науки й практики. Тому необхідно впроваджувати нові. Прикладом таких
показників можуть бути кількісні характеристики конфігурації
територій (країн, районів, міст тощо), кількісна оцінка суспільно-географічного положення та ін.
Другий рівень математизації соціальної географії – це впровадження в соціально-географічні дослідження певних математичних операцій, за допомогою яких виводяться емпіричні фор-
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мули й рівняння, що розкривають сутність взаємозв'язків і залежностей соціально-географічних явищ.
Третій рівень – дедуктивна (у думці) побудова моделей, що
розкривають причинні зв'язки. В цьому разі суто логічними
міркуваннями виводяться рівняння, які пояснюють причинні
залежності.
Усі три рівні математизації географії тісно взаємопов'язані,
і в практиці соціальних досліджень їх майже неможливо виділити в "чистому вигляді". Математичний метод спільно з інформатикою й комп'ютеризацією відкриває широкий простір для виявлення внутрішніх можливостей і використання наукового
потенціалу для вирішення численних завдань.
Моделювання – це дослідження об'єктів пізнання за допомогою моделей або побудова й вивчення моделей існуючих предметів і явищ, а також передбачуваних (конструктивних) об'єктів.
Воно є могутнім засобом наукового пізнання й вирішення практичних завдань і широко використовується як у науці, так і в
багатьох галузях виробничої діяльності людини. Моделювання
спирається на принцип аналогії й дає змогу (за певних умов і з
урахуванням неминучої відносності аналогії) вивчати складний
об'єкт не безпосередньо, а через розгляд іншого, подібного й
одночасно доступнішого об'єкта – моделі. Модель – це спрощене відтворення реальності, яке відбиває в узагальненій формі її істотні властивості. Вона являє собою мислено або штучно створену конструкцію, яка відбиває структуру і функціонування реально існуючої системи таким чином, що дослідник
має можливість отримати додаткові відомості про предмет або
явище. Простим прикладом моделювання може слугувати глобус, який наочно моделює планету, даючи загальні уявлення
про її кулеподібність, добове обертання Землі, розміщення
полюсів, материків, океанів.
Моделювання можна використовувати для дослідження об'єктів будь-якої природи, і, у свою чергу, будь-який об'єкт може
стати засобом моделювання. Зрозуміло, що природа обраної
моделі впливає на методику пізнавального процесу.
За найпоширенішим поглядом на природу моделі виділяють
два їх різновиди: матеріальні (предметні) та ідеальні (абстрактні).
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Зважаючи на змінність у часі, моделі поділяють на статичні
та динамічні.
За формою моделювання виділяють такі види моделей:
 описові (останнім часом поширені інформаційні моделі: бази
даних, бази знань);
 графічні (рисунок, креслення, фотографія тощо);
 масштабні (копія об'єкта);
 аналогові;
 математичні.
У сучасних наукових дослідженнях найчастіше використовують математичне моделювання.
Модель, з одного боку, абстрагує другорядні (з позицій заданої мети) фактори, а з другого – узагальнює основні сторони
явища, що вивчається, дозволяючи сконцентрувати зусилля на
вирішенні головних завдань.
Метод моделювання гуманітарно-географічних процесів почав широко застосовуватися у зв'язку з розвитком програмних
засобів та інформаційно-комп'ютерних технологій. Моделювання (системне, імітаційне та інше) макро- і мікрогеографічних
процесів стало одним із перспективних напрямів розвитку соціально-географічної науки. Створюється спрощена модель об'єкта (наприклад, модель соціально-географічних об'єктів) і формулюються відповідні висновки. Цей метод дозволяє розглядати
альтернативні варіанти розвитку соціально-географічних явищ,
знаходити нові факти і тенденції.
У просторово-часових дослідженнях моделювання застосовується переважно в тих випадках, коли дослідження має на меті
з'ясування просторових закономірностей або детальне вивчення
конкретного явища чи процесу, що відбувається в системі з певними просторовими й часовими властивостями за заданих режимних умов. Моделювання використовується також для конструювання тих чи інших територіальних соціально-економічних
систем, аналізу їхнього функціонування та управління.
Практичні завдання моделювання такі: аналіз соціальних
об'єктів; соціальне прогнозування, передбачення розвитку соціальних процесів; вироблення управлінських рішень на всіх рівнях соціальної ієрархії.
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Комп'ютерне моделювання – один із найефективніших сучасних інструментів наукових досліджень. Системи управління
часто містять багато змінних, про які або відомо, що вони перебувають у нелінійній залежності, або припускається існування
такої залежності. Поведінка таких систем виявляється дуже
складною, її розуміння лежить поза можливостями людської
інтуїції. Модель, хоча і не є абсолютно точним представленням
реальності, – це гнучкий засіб, який підсилює можливості особи,
що приймає рішення, у глибшому розумінні проблеми, ухваленні більш обґрунтованих рішень.
Становлення комп'ютерного моделювання пов'язане з імітаційним моделюванням – одним із видів комп'ютерного7, який
використовує методологію системного аналізу, центральною
процедурою якого є побудова узагальненої моделі, що відображає всі головні чинники реальної системи. Методологією
дослідження імітаційного моделювання виступає обчислювальний експеримент.
Імітаційне моделювання включає:
 концептуальне моделювання (на ранніх етапах формування
імітаційної моделі);
 логіко-математичне (включаючи методи штучного інтелекту) –
для цілей опису окремих підсистем моделі, а також у процедурах обробки і аналізу результатів обчислювального експерименту і ухвалення рішень;
 технологію проведення, планування обчислювального експерименту з відповідними математичними методами;
 структурно-функціональне моделювання (використовується
при створенні багатомодельних комплексів).
Таким чином, технологія імітаційного моделювання охоплює важливий цикл системного моделювання, від постановки
проблеми і формування концептуальної моделі до планування

7

Комп'ютерне та імітаційне моделювання використовуються як синоніми завдяки тому, що імітаційне моделювання обов'язково передбачає
комп'ютерну реалізацію. Хоча інші класи економіко-математичних
методів часто реалізовані у середовищах різноманітних програмних
пакетів, вони, точно кажучи, можуть бути використані і традиційним
способом, необов'язково з їх залученням.
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обчислювального експерименту, аналізу його результатів і
прийняття рішення.
Сфера застосування імітаційних моделей практично не обмежена. Це можуть бути завдання, пов'язані з дослідженням
структур складних систем і їх динамікою, аналізом вузьких
місць, прогнозуванням і плануванням тощо. Головною перевагою імітаційного моделювання є те, що експерт може відповісти
на запитання: "Що буде, якщо…", тобто за допомогою експерименту на моделі виробляти стратегію розвитку.
Створення та реалізація імітаційної моделі пов'язані з наявністю спеціального програмного забезпечення – системи моделювання. Специфіка такої системи визначається технологією роботи, мовними засобами, сервісними програмами та прийомами
моделювання.
Спеціальні мови імітаційного моделювання пройшли тривалий шлях розвитку – від мов, орієнтованих на конкретний клас
задач і конкретний підхід імітаційного моделювання, – до сучасних інтегрованих багаторівневих систем з розвиненим сервісом, розрахованих, окрім фахівців-математиків, на кінцевого
користувача.
Однак, як і раніше, розробка складної імітаційної моделі залишається не тільки наукою, але й мистецтвом, пов'язаним з
обґрунтованим вибором підходу (методу) моделювання, відповідної програмної платформи та розв'язанням багатьох задач
планування імітаційних експериментів. Як інструментальне
середовище розробки і експлуатації імітаційних моделей використовується пакет імітаційного моделювання iThink. Він є технологією реалізації системно-динамічного підходу в імітаційному моделюванні, базою якого є метод системної динаміки, запропонований Джеєм Форрестером ще на початку 60-х рр. минулого століття. Свого нового інтенсивного розвитку у багатьох
країнах світу метод набув у наші дні, що, очевидно, пояснюється позитивними результатами його впровадження в процесі управління складними соціально-економічними системами.
Технологія iThink передбачає можливості її використання на
декількох рівнях – від програмного коду до фрейм-рівня. Система
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має гнучкий та розвинений сервіс, надаючи користувачу можливості використання комплексу вже готових засобів і конструкцій.
Інтернет-технології. Сучасні комп'ютерні технології, створюючи єдиний глобальний інформаційний простір, стискають
простір і час, роблять прозорими кордони, дають змогу встановлювати контакти між людьми, що перебувають у різних точках
земної кулі. Інтернет є інформаційно-комунікативною структурою соціальної взаємодії та порушує сталі соціальні відносини у
всіх сферах соціального життя. Сьогодні питання придбання
товарів, праці, отримання інформації, спілкування, освіти, комунікації пов'язані з виходом у віртуальний світ.
Західні вчені відмічають, що інтернет є найактуальнішим засобом комунікації та інформатизації в сучасному світі, який
змінює багатомірний соціальний простір, а також є змістовно
іншим місцем поєднання різних соціальних полів. Інтернеткомунікації призвели до формування нових видів соціальної
взаємодії, соціальних відносин, їх динаміки.
Очевидно, що такі зміни соціуму актуалізують пошук та використання нових соціологічних підходів, методологій, методик,
технік та методів для проведення емпіричних досліджень. Таку
широку можливість відкриває інтернет. Саме інтернет-технології
допомагають прискорити збирання соціологічної інформації, надають можливість використовувати персональні інтерв'ю, експертні опитування, аналіз документів, онлайн фокус-групи.
Для проведення наукових досліджень користуються комп'ютерами та мережею Інтернет для здійснення ефективної вибірки,
здійснення складного статистичного аналізу соціологічної інформації та підготовки письмових звітів. У майбутньому, глобалізованому суспільстві все більше опитувань буде проводитись в
режимі онлайн. Позитивним є те, що нова інформаційна технологія набагато покращить зв'язок між дослідниками всього світу. Інтернет озброює соціологів сильним інструментом для побудови мереж, обміну інформацією та об'єднання з метою отримання нових наукових знань. Також важливим є те, що викладачі та студенти мають тепер швидкий доступ до статистичної
інформації, яка стрімко збільшується в об'ємі.
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Порівняльний (компаративний) метод передбачає зіставлення однорідних явищ життя для виділення їх загальних рис і
специфіки, знаходження актуальних шляхів розв'язання задач
тощо. Порівняльні методи є ефективними для використання в
межах однорідних соціально-економічних структур. Поява
великих ЕОМ, а потім ПЕОМ і комп'ютерних мереж сприяла
створенню в ряді країн бази даних, що розширило рамки компаративного аналізу. Наприклад, у США на базі університету
штату Мічиган створено архів Міжуніверситетського консорціуму політичних і соціальних досліджень, в якому зібрано
унікальну інформацію по всьому спектру соціальних дисциплін і по більш ніж 130 країнах світу. Практика електронного
зберігання соціальної інформації послідовно запроваджується
багатьма розвиненими країнами ще з 1960-х рр. і з того часу
постійно вдосконалюється.
Балансовий метод – один з основних в економічній і соціальній географії. Він дозволяє обрати найбільш раціональні
співвідношення між галузями, що визначають профіль господарства того чи іншого регіону, і галузями, що доповнюють цей
територіальний комплекс. Фактично метод дозволяє ув'язати обсяги виробництва з різноманітними видами ресурсів тих чи
інших територій і встановити необхідні пропорції. Використовуючи цей метод, можна визначити потреби регіонів у ресурсах і товарах, у робочій силі, оцінити ступінь задоволення регіону в продукції за рахунок власного виробництва, обсяги
ввезення й вивезення необхідної продукції, а також виявити
диспропорції в розвитку господарського комплексу регіону й
намітити шляхи їх усунення.
Геопросторовий аналіз – це процес пошуку просторових закономірностей у розподілі географічних даних і взаємозв'язків
між об'єктами. Він стосується проблеми "що" відбувається і "де"
і являє собою соціально-географічний аналіз факторів регіонального розвитку для пізнання тенденцій та особливостей формування конкретних районів, щоб визначити регіональні способи соціально-економічного розвитку. Геопросторовий аналіз
використовує географічну інформацію, яка є базовою для побудови на ній структур і аргументів, що забезпечують багатство
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просторового аналізу. Не існує жодних обмежень на складність
просторових аналітичних методів, які, можливо, знайшли застосування у світі, і можуть бути використані для стимулювання
цікавих ідей і підтримки практичних дій і рішень. Йдеться і про
використання геоінформаційних систем (ГІС).
Перевага геопросторового аналізу полягає в тому, що ГІС дозволяє ідентифікувати, підтримувати і управляти просторовими
зв'язками між топологічними об'єктами, що представляють об'єкти
реального світу, створювати нові об'єкти, зв'язки, зв'язувати нові
атрибути. Енді Мітчелл у керівництві з ГІС-аналізу визначає
найзагальніші завдання геопросторового аналізу, які щодня виконуються людьми на їх робочих місцях:
 аналіз місця розташування об'єктів – пошук, де розміщуються об'єкти (Mapping where things are);
 аналіз розподілу числових показників – виявлення, де більше,
де менше (Mapping the most and least);
 побудова карт щільності – картографування щільності (Mapping density);
 пошук об'єктів усередині – пошук того, що всередині (Finding
what's inside);
 аналіз оточення – пошук того, що поруч (Finding what's nearby);
 аналіз просторових змін – картографування змін (Mapping
changes).
Вирішення цих питань за допомогою власних засобів ГІС
і залучених зовнішніх моделюючих систем дає, наприклад,
можливість:
 обґрунтувати місце розташування об'єктів соціальної інфраструктури з врахуванням багатьох, у т. ч. і просторових чинників;
 прогнозувати розвиток і наслідки соціологічних і економічних ситуацій, стихійних лих і аварій природного та техногенного характеру у просторі й часі.
Метод кластерного аналізу останніми роками почали використовувати для побудови інформаційних моделей. Він дозволяє
значно підвищити точність і достовірність отримуваної інформації і значно скоротити час прогнозних досліджень.
Кластерний аналіз – це процедура класифікації та аналізу вихідної множини досліджуваних об'єктів на основі деякого вирі97
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шального правила. Кластером (таксоном, згущенням, класом,
типом, видом) називають деяку непусту підмножину, яка складається з однорідних у деякому сенсі об'єктів, яка виділена на
основі деякого вирішального правила (вирішальної функції) з
вихідної множини об'єктів.
Для регіонального менеджменту кластерний аналіз становить
особливу цінність, оскільки дозволяє диференціювати регіони
(країни, області, райони) за відібраними параметрами.
Ідея кластерного аналізу стосовно аналізу показників регіональних процесів полягає в послідовному об'єднанні об'єктів,
спочатку найближчих, а потім більш віддалених один від одного. Алгоритм такого роду було запропоновано для розв'язання
задачі класифікації явищ у соціологічних, історичних, біологічних та інших дослідженнях.
Задача кластерного аналізу полягає в розбитті множини точок на кластери (підмножини) так, щоб кожна точка належала
одній і тій же підмножині розбиття. При цьому в кожній підмножині розбиття точки розташовані щільно одна біля одної і є
вихідними, у той час як точки, які належать різним підмножинам, є різнорідними.
Основними проблемами у використанні кластерного аналізу
є: вибір класифікаційних ознак, вибір показника близькості чи
відмінностей між об'єктами та інтерпретація результатів класифікації об'єктів.
Метод SWOT-аналізу – відносно простий і практичний інструмент наочного аналізу для підготовки стратегічних рішень у
господарській діяльності (початкові літери слів: Strengths (сильні сторони); Weaknesses (слабкі сторони); Оpportunities (можливості); Threats (загрози)). Він бере початок в американській теорії менеджменту і за своєю суттю є процесом встановлення зв'язків між найхарактернішими для підприємства можливостями,
загрозами, сильними сторонами (перевагами), слабкостями, результати якого в подальшому можуть бути використані для формулювання і вибору стратегій розвитку. Сьогодні застосування
SWOT-аналізу виходить за рамки менеджменту підприємства
і застосовується у формулюванні стратегій розвитку регіонів
і міст, інших територій.
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Історичний метод. Сучасний соціально-політичний устрій
світу (як і окремо взятої країни) з усіма його економікогеографічними й соціальними відмінностями – результат історичного розвитку суспільства. Без аналізу історичного минулого
важко, а іноді просто неможливо пояснити сучасний стан, зробити соціально-географічний прогноз на майбутнє. Як, наприклад, не знаючи історії народів Балканського півострова, пояснити формування їх державності й сучасну політичну карту регіону? Вже самі просторові відносини між будь-якими довільно
взятими територіальними соціально-економічними системами –
продукт історичного процесу.
Сутність застосування історичного методу в економічній і
соціальній географії полягає у вивченні всіх змін соціальногеографічних об'єктів і чинників різних історичних періодів та
їх впливу на сучасний стан цих об'єктів у соціальному, економічному та географічному аспектах. Завдання методу включає
визначення причин і факторів, що зумовили виникнення того чи
іншого об'єкта, вивчення стадій його розвитку аж до сучасного
стану. Екстраполюючи процес розвитку того чи того явища
(об'єкта) на перспективу за допомогою математичного моделювання чи іншого способу, можна за тенденціями минулого зробити прогноз розвитку цих явищ і процесів на майбутнє.
Історичний метод дозволяє розкрити діалектику реальних соціально-географічних процесів щодо їх виникнення і подальшого розвитку. За його допомогою встановлюються загальні закономірності розвитку географічних явищ. Метод дозволяє виділити конкретні особливості соціально-географічних явищ і показати їх роль у тих чи інших історичних умовах.
Нормативний метод передбачає з'ясування значення соціально-географічних явищ для країни і особи, їх оцінку шляхом
співвіднесення з певною нормою. Метод застосовується у прогнозах усіх типів, дозволяє визначити оптимальні параметри
змін досліджуваного об'єкта, оцінити ступінь отримання нормативного (ідеального) варіанту, шляхи і засоби його досягнення.
Слабкість методу – у відносності ціннісних суджень, їх залежності від соціального положення та індивідуальних особливостей людей. Але він надає географії людський вимір.
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Інституціональний метод орієнтує на вивчення діяльності
інститутів, за допомогою яких здійснюється соціально-географічна діяльність: держави, територіальних систем, організацій та ін.
Він дозволяє зрозуміти реальність, цікавлячись більше процесом,
в якому організації (інститути) і методи дій набувають стабільності,
тобто здатності здійснювати зміни без власного руйнування, перетворення і упорядкування географічного процесу.
Наукова систематизація має велике значення як у теорії,
так і у практиці соціально-географічнх досліджень. Вона дає
змогу простежити у досліджуваних явищах певний порядок,
підсумувати знання про їх подібність і відмінності й водночас
полегшити процес вивчення складних геосистем, швидше виявити їх внутрішні закономірності. Основними видами систематизації є класифікація, типологія й групування.
Класифікація – це розподіл сукупності явищ або предметів
певної належності на класи (групи) згідно з більшістю істотних
прикмет. Кожна група, у свою чергу, може бути поділена на
підгрупи. Класифікація буває істотною й штучною.
Є певні правила класифікації.
1. При класифікації використовується лише одна основа, тобто
поділ множин на групи має здійснюватися за однією ознакою.
2. Кількість членів класифікаційного ряду К має задовольняти умову
К = Р1С1 + Р2С2 + Р3С3 + …РnCn,
(1.1)
де Рі – ознака, що береться за основу; С1…n – сукупність, що класифікується.
Такий підхід виключає можливість оминання (або, навпаки,
повторення) якої-небудь прикмети, а також явища або предмета,
що складають сукупність. У сумі підмножини мають дати вихідну множину класифікованих елементів.
3. Члени класифікації повинні виключати один одного в системі, яка класифікується, тобто об'єкт або явища, що вивчаються, не можуть одночасно входити в кілька класів. Кожен елемент
має входити до одного класу.
4. Слід дотримуватися певної ієрархії (класи, підкласи та ін.).
Не можна "перестрибувати" через один клас до іншого (наприклад, з класу 1-го порядку до класу 3-го порядку тощо).
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5. Підмножини, що на них розподілено множину, не повинні
перетинатися (мати спільні елементи).
Вибір класифікації – справа практики. В науці відбір системи
класифікації диктується змістовними міркуваннями й не може
зводитися до простої угоди з погляду зручності. Оскільки класифікація є необхідним аспектом кожного пізнавального акту,
в практиці розвитку науки відбираються такі системи класифікації, які відображають глибинні закономірності руху та розвитку об'єктивної дійсності.
Типологія – засіб наукової класифікації об'єктів за допомогою
абстрактних теоретичних моделей (типів), у яких фіксуються
найважливіші структурні або функціональні особливості досліджуваних об'єктів. Головна особливість типології полягає в тому, що вона дає змогу охопити класифікацією не тільки пізнавальні об'єкти, а і вказати на можливість існування об'єктів, на той
час ще не відомих науці. Типології використовуються в багатьох
науках, але найважливішу роль вони відіграють у географії, де
дослідник має справу з великою кількістю елементів.
Класифікація й типологія мають одну мету – впорядкування
(систематизацію) об'єктів, які вивчаються, з тією лише різницею, що в першому випадку сукупність об'єктів (явищ) розподіляється на групи (класи), а в другому – з розрізнених об'єктів
(явищ) складаються групи (типи).
Розрізняють два основні типи систематизації: 1) дедуктивна
(теоретична, логічна), що здійснюється ніби "згори" – на основі
ідеальної теоретичної моделі, яка виявляється способом логічного аналізу; 2) індуктивна (емпірична), що проводиться ніби
"знизу" – поступовим пошуком стійких властивостей об'єктів
(явищ), які розглядаються у кількох вимірах одночасно.
На практиці дослідник може зіткнутися з таким явищем, коли той чи інший об'єкт характеризується великою кількістю
показників. Тому слід передусім визначити подібність і взаємозв'язки об'єктів, що систематизуються. Використовують три
типи таких заходів: коефіцієнти подібності; коефіцієнти зв'язку
(кореляції); показники віддалі в метричному просторі (віддаль
Махаланобіса та ін.).
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Чільними методами кількісної систематизації є методи головних компонент і факторний аналіз. Застосовують також різні
методи розпізнавання образів (кластерний аналіз, числової таксономії, лінкідж-аналіз, профіль-аналіз тощо) для поділу сукупності й для групування об'єктів.
Групування – один з основних методів обробки й аналізу статистичних даних, за яким досліджувану сукупність явищ поділяють за найістотнішими ознаками на якісно типові групи та
підгрупи. Воно дає змогу виявити характерні властивості певних
явищ і закономірності досліджуваних процесів. За його допомогою характеризують типи соціально-економічних явищ (типологічні групування), наприклад, групування класового складу населення; аналізують структуру й структурні зрушення досліджуваної сукупності (структурні групування), наприклад, групування населення за віком; вивчають взаємозв'язки між різними ознаками або чинниками (аналітичні групування), наприклад, залежність ефективності виробництва від людності міст.
Районування – це своєрідна територіальна систематизація,
процес членування території на відносно цілісні частини. Районування й вчення про райони, або районологія – ядро будь-якого
географічного дослідження. Найбільш практичне значення районування має для територіального планування та прогнозування, районного планування, вивчення регіональних систем тощо.
На базі загальних принципів і методів типології можуть бути
виділені й типи районів. Типологія районів є одним з основних
завершальних етапів кожного географічного дослідження. Серед
методів районування виділяють дві великі групи: дедуктивні та
індуктивні. Застосовують також точні кількісні методи районування, до яких слід віднести, скажімо, метод зважених балів,
метод дистанційного коефіцієнта, метод мінімізації віддалі та ін.
Метод парадигми. У наукових дослідженнях з економічної
та соціальної географії застосовується метод дослідницької програми, або парадигми. Поняття "парадигма" запровадив американський філософ та історик науки Г. Кун у 1964 р. Парадигма
(від грец. παράδειγμα – приклад, взірець) – модель постановки
проблем, прийнята як зразок вирішення дослідницьких завдань,
панівний спосіб наукового мислення, виражений у певній заве102
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ршеності та відносній узгодженості поглядів на довколишні
явища й речі, що належать до компетенції певного підрозділу
науки. Вона характеризує історично визначений стан наукової
думки й означає стійку схему наукової діяльності, теоретикометодологічну модель тієї чи іншої проблеми. Парадигма виражає певну сукупність фундаментальних засад наукового знання
і є вихідною концептуальною схемою, своєрідною моделлю
постановки проблем та їх вирішення. Інколи під парадигмою
розуміють значні теорії або групи теорій, а також усіма визнані
досягнення в даній галузі науки.
Картографічний метод – один із найважливіших в арсеналі
дослідницького апарату соціально-економічної географії. Визначальний інструмент картографічного методу – карта. Бувають такі соціально-економічні карти: що відтворюють точну
локалізацію соціально-економічних об'єктів і явищ та передають
їх геометричні властивості; що відбивають окремі ознаки й властивості соціально-економічних систем та їх елементів; які передають просторові й часові процеси в соціально-економічних
системах і взаємодію їх елементів; синтетичні, на яких відбиваються соціально-економічні системи як цілісні утворення.
Характерною рисою сучасного розвитку картографічних методів є запровадження ГІС і засобів автоматизації на всіх стадіях
створення й використання карт. Застосування математичних
методів, розробка комп'ютерних карт дають змогу підвищити
точність та об'єктивність досліджень. Математико-картографічне моделювання передбачає тісне співробітництво географів, картографів, математиків і кібернетиків.
Можливості картографічного методу значно розширюються
із застосуванням аерокосмічних зйомок. Останні дають змогу
складати динамічні карти, що показують зміни просторових
співвідношень у розподіленні природних та антропогенних
утворень, перебіг сільськогосподарських робіт тощо. За допомогою аналізу змісту карт здійснюється інформаційна, пізнавальна, пояснювальна функції. Проте картографічний метод як такий, окрім фіксації ("фотографування") ситуації, мало що міг би
дати сам по собі. Тому, як правило, він спрацьовує в поєднанні
з іншими методами. Зокрема, при застосуванні різноманітних
103

Ви
"К да
Ве иїв вн
рс сь ич
ія ки оне й у по
дл нів лігр
я ер аф
др си і
ук те чни
у т" й
.
це
н

тр

математичних способів карту варто використовувати як вихідний матеріал для наступних дослідницьких операцій, що дає
змогу здійснити просторовий аналіз соціально-економічних
явищ і процесів, їх територіальну диференціацію й виконати
відповідне районування.
Існує безліч способів, які розширюють можливості використання картографічного методу. З останнім найтісніше пов'язаний
просторовий аналіз, що вивчає всю сукупність факторів регіонального розвитку з метою пізнання загальних закономірностей
розміщення продуктивних сил (або їх окремих компонентів) для
підготовки проєкту територіального плану розвитку господарства. Він передбачає регіональний і локалізаційний аналіз.
Регіональний аналіз – соціально-географічний аналіз факторів регіонального розвитку для пізнання закономірностей та
особливостей формування конкретних регіонів, щоб визначити
раціональні способи соціально-економічного становлення. Проблема настільки важлива та актуальна, що на базі такого аналізу
склався цілий науковий напрям, який відокремлюється від географічних наук як самостійний.
Локалізаційний аналіз – соціально-географічний аналіз факторів локалізації соціальних процесів для пізнання закономірностей і особливостей просторової організації соціальної сфери з
метою визначення спеціалізації та оптимальних розмірів розвитку
конкретних об'єктів розміщення, галузей соціальної сфери.
Питання для самостійної перевірки знань

1. Об'єкт і предмет дослідження соціальної географії.
2. Соціальні мережі, їх роль, значення в системі державної політики і державного управління.
3. Погляди на сутність соціальної географії та її визначення.
4. Структура соціальної географії та її складові.
5. Функції соціальної географії.
6. Соціальна географія в системі наук.
7. Завдання і напрями досліджень соціальної географії.
8. Зміст принципу територіальності.
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15.
16.

Синергетичний принцип.
Роль і значення принципів глобальності і глокальності.
Роль і значення фундаментальних досліджень.
Прикладні дослідження і дослідницькі роботи.
Роль і значення програми соціально-географічного дослідження.
Етапи наукових досліджень.
Методи наукових досліджень та їх типи.
Системний і структурно-функціональний методи в соціальній географії.
Математичні методи і методи моделювання.
Інтернет-технології у соціально-географічних дослідженнях.
Метод парадигми і картографічний метод у наукових
дослідженнях.

тр

9.
10.
11.
12.
13.

17.
18.
19.
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ГЕОГРАФІЧНИЙ ПРОСТІР
ЯК ДОСЛІДНИЦЬКА ПАРАДИГМА
СОЦІАЛЬНОЇ ГЕОГРАФІЇ
2.1. Еволюція уявлень про географічний простір

Географічний простір, який значною мірою визначає і формує розвиток економічних і соціальних процесів на тих чи інших територіях, посідає центральне місце в гуманітарних дослідженнях. Проблеми сутності географічного простору, як дослідницької парадигми просторового розвитку, належать до
найбільш складних і невирішених наукою і тому заслуговують
значної уваги.
Концепції простору і часу. Поняття простір і час – це найдавніші поняття людської культури, які проходять через усю історію науки і філософії, залишаючись осередком глибоких філософських і наукових проблем. Існує дві концепції простору і
часу: абсолютного простору і часу та релятивістського (відносного) простору і часу. Концепція абсолютного простору і часу
дає уявлення про простір і час як про деякі самостійні і самодостатні сутності, що є незалежними від світу і, у певному розумінні, Всесвіту. Звідси й їх визначення: абсолютні та субстанціональні8. Абсолютний простір не обмежений протяжністю, безкінечний. Час – чиста абсолютна тривалість, що плине незалежно від подій у світі, зі своїм власним первісним і незмінним ритмом. Концепція, яка виникла із практики повсякденного досвіду людини, виявилася дуже зручною для узагальнення на її ґрунті навігаційного досвіду мореплавців і, особливо, спостережень
за рухом небесних тіл. Велике історичне виправдання концепції
простору і часу знаходимо у класичній механіці. У відомих

Субстанція (від лат. substantia – сутність; то, що лежить в основі) –
об'єктивна реальність; матерія в єдності всіх форм її руху; дещо відносно стійке; то, що існує само по собі, не залежить ні від чого іншого.
8
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"Математичних началах натуральної філософії" Ісаак Ньютон
з самого початку постулює існування абсолютного простору і
часу. В основі формування всієї будівлі класичної науки і становленні класичного раціоналізму лежить ця концепція.
Слід відзначити, що концепція абсолютного простору і часу
страждає суттєвими недоліками, викликаними розривами між
матерією, простором і часом. Внаслідок розриву виявляється
неможливим будь-яке пояснення тих чи інших властивостей
простору: чому простір тримірний, одномірний, ізотропний,
безкінечний? Чому час одномірний, однорідний, односпрямований, завжди тече від минулого через теперішнє до майбутнього,
незворотний? У концепції абсолютного простору і часу ці властивості слід просто прийняти як первісно їм притаманні.
Із створенням спеціальної теорії відносності здійснено послідовний перехід від концепції абсолютного простору і часу до
реляційної концепції. В цій концепції простір не має ніякого
самостійного існування, виникає як система відносин на безлічі
матеріальних об'єктів й існує лише остільки, оскільки існують
об'єкти і відносини, що створюються ними. У найзагальнішому
вигляді – це відносини метричні, відносини порядку. І найбільш
загальні – відносини топологічні. Ще Аристотель виступав проти існування порожнечі, простору самого по собі. Він розумів
простір як сукупність меж охоплюючих і охоплених тіл, тобто
як систему відносин, що створюються безліччю співіснуючих
матеріальних тіл. Згідно з релятивістською концепцією, простір
і час повністю позбавляються будь-якого самостійного статусу і
виступають як суть породження матерії та її руху, а саме – стану
множинності, диференційованості матерії і будь-яких змін, що
об'єктивно в ній відбуваються. Відмінною особливістю реляційної концепції простору і часу є те, що і самі простір і час, і всі їх
властивості похідні від матерії та її руху і пояснюються властивостями фізичних тіл та їх взаємодією. Виявилося, що поняття
довжина або тривалість не є якоюсь існуючою сама по собі самостійною характеристикою об'єкта чи явища, а виражає тільки
відносні значення відповідних характеристик об'єкта, що об'єкт
їх має тільки у такій системі відносин з іншими об'єктами і процесами, представленими такою системою відліку. В інших сис107
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темах відліку той же об'єкт характеризується уже іншими значеннями довжини і тривалості.
Географічний простір. Перші уявлення про концепцію географічного простору виникли завдяки працям К. Ріттера в
XIX ст. і А. Геттнера на початку XX ст. Причому ні той, ні другий не ув'язували простір із часом. У середині XX ст. Хартшорн
істотно розвинув ідеї про простір і ввів поняття "час".
Деякі науковці під географічним простором розуміють або
сам простір географічних об'єктів, або порядок взаєморозташування цілісних географічних утворень (геосистем) та їх елементів. Надання динамізму розвитку географічного простору розширює поняття про нього: географічний простір (геопростір) є
власне простором географічних об'єктів, а час – така ж обов'язкова властивість геосистем, як і простір.
Довгий час у радянській географії переважали два уявлення
про географічний простір-час: по-перше, як форму буття географічних об'єктів, що саморозвиваються, й які вивчає фізична
географія; по-друге, як форму буття об'єктів, розвиток яких базується на математичних, геометричних законах (їх вивченням
зайнята суспільна географія).
Останнім часом переважає принципово інший, комплексноінтегративний підхід до розуміння сутності географічного простору-часу. В його основі – визнання тісного зв'язку просторового аспекту з часовим, що дозволяє говорити не окремо про просторову і часову, а про просторово-часову структуру – субстрат
географічних подій. Адже абсолютно всі події відбуваються в
географічному просторі-часі, а кожна точка останнього зумовлена особливим ходом, сутністю елементів, які його складають.
У географічному просторі знаходить свій вираз сукупність відносин координації і протяжності співіснуючих різнорідних географічних станів і відносин компонентів, що їх складають, а в
географічному часі – сукупність відносин координації і тривалості різнорідних станів, що змінюють один одного, і відносин
компонентів, які їх складають.
Для більш чіткого розуміння категорій "простір" і "час" необхідно надати їм визначення. Простір – форма буття матерії,
яка характеризує її протяжність, структурність, співіснування
108
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і взаємодію елементів у всіх матеріальних системах. Час – форма буття матерії, яка виражає тривалість її існування, послідовність переміни станів у зміні і розвитку всіх матеріальних систем. Простір і час нерозривно пов'язані між собою, їх єдність
проявляється у русі і розвитку матерії.
Географічний простір, як складний земний планетарний простір, втілює в собі просторові стани всіх сфер географічної оболонки: літосфери, гідросфери, атмосфери, біосфери і соціосфери. Кожна із сфер посідає певну "нішу" у структурі географічного простору, де відбуваються активні взаємодії і взаємозбагачення, в результаті чого утворюються комбіновані простори –
літо-, соціо-, атмо-, біо-, гідросфери. Найдинамічнішим є соціально-географічний простір, який являє собою просторовочасове поєднання суспільних об'єктів, явищ і процесів у сукупності з природним оточенням.
Найбільш істотну роль у змінах геопростору відіграють внутрішні суперечності між суспільною і природною підсистемами,
опосередковані через виробничу підсистему. Діяльність людини
виснажує природу, заповнює її відходами суспільної підсистеми. Вилучення із природи ресурсів призводить до зміни структури і функцій геосистем. Вирішення цього протиріччя можливе
за рахунок оптимізації природокористування, а також адаптації
суспільних підсистем до плинних умов.
У процесі взаємодії природної і суспільної складових геосистем можна намітити п'ять основних стадій. Перша стадія – первісна – виникає на початковому етапі господарського освоєння
території, характеризується зародженням поєднання "незаймано-природної" підсистеми з елементами людського буття. Для
другої стадії – аграрно-індустріальної – характерні формування і
організація соціально-економічної (суспільної) підсистеми, початок впливу виробничого процесу на природу. На третій стадії
– рівноваги – встановлюється своєрідна рівновага між природною і суспільною складовими геосистем, всі географічні об'єкти
адаптуються один до одного. На четвертій стадії – екологокризовій – відбувається загострення екологічної ситуації, що
супроводжується деградацією природних компонентів, зростанням соціально-економічних проблем. П'ята стадія – гармонійно109
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цілісна (екоцентрична) – це вирішення суперечностей на основі
вдосконалення виробничої структури, зміни функцій суспільної
підсистеми; геосистеми вступають у новий цикл діалектичного
розвитку, в якому взаємодіють змінена природа (антропогенний
ландшафт), оновлене господарство та екологічно обізнана людина. Як бачимо, кожна стадія є продовженням попередньої,
і в той же час характеризується індивідуальними, якісно новими
властивостями.
Поняття про соціально-географічний простір. Соціальногеографічний простір – це простір суспільства в сукупності з
усіма сферами географічного середовища. Інакше кажучи, соціально-географічний простір – це простір антропосфери – заселеної, освоєної або іншим чином втягненої в орбіту життя суспільства частини географічної оболонки Землі з її просторовими
структурами господарства і формами організації життя суспільства. Для нього характерна континуальність (безперервність)
простягання і одночасно дискретність організації, що приводить
до утворення територіальних суспільних (соціальних, економічних, культурних) систем-регіонів різного таксономічного рангу.
Зміст поняття соціально-географічного простору проявляється при розкритті суті просторових відносин людей, їх культури,
мислення тощо. Основоположним принципом є сама людина – з
її розумом, інтересами, інтелектом, потребами, здібностями,
причому кожну людину необхідно розглядати не ізольовано, а в
поєднанні з навколишньою природною, соціальною, економічною складовими середовища.
Вперше ідеї про соціально-географічний простір висунув
професор Лундського університету (Швеція) Т. Хагерстранд на
початку 70-х рр. XX ст. В основі теорії Лундської школи лежить
ідея розкриття простору і часу у вигляді єдиної, нерозривної
просторово-часової організації. Як "елементарний об'єкт" при
цьому виступає окрема людина, індивід. Ця теорія, на думку її
творців, покликана виявити основні передумови людської діяльності на рівні мікропросторів. Саме на цьому просторовому
рівні проходять контакти індивідуумів один з одним, а також з
предметами і знаряддями праці. Для відбиття суті цих контактів
введені поняття про структуру оточення, а також про повсяк110
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денні і життєві оточення. Під структурою оточення розуміється система альтернативних видів діяльності і ресурсів для їх
забезпечення. Повсякденне оточення – це арена дії людини в
рамках добового циклу життєдіяльності. Життєве оточення
містить усі компоненти, з якими контактує людина в процесі
циклу життєдіяльності.
Поведінка індивіда в просторі-часі описується траєкторією,
яка бере початок у точці народження і закінчується в точці смерті. Таким чином, у навколишньому просторі вираховується ряд
кілець доступності, радіуси яких відбивають здібності людини
пересуватися і сполучатися із зовнішнім світом. Добовий цикл
життєдіяльності обмежений певною лінією, яку людина не може
пересікти у своєму повсякденному житті при щовечірньому
поверненні додому. Такі лінії формують своєрідні острови, які
перетворюються в трьохмірному просторі-часі на призми. У процесі життєдіяльності ритмів людина здійснює певні зупинки,
пов'язані, наприклад, з виробництвом, споживанням тощо; автори теорії, що аналізується, назвали їх "станціями". В результаті
взаємодії оточення, траєкторії, кілець доступності, островів
і станцій виникають т. зв. домени, або контрольовані території, –
просторово-часові осередки, в межах яких предмети і події перебувають під контролем даного індивідуума або групи.
У певний час і в певному місці проходить об'єднання людей,
механізмів, матеріалів, що функціонують у взаємозв'язаному
поєднанні з чіткою метою. Задаючи в просторі-часі обмеження
для індивідів у можливостях, сполученості (спряженості), владі,
Т. Хагерстранд вводить поняття проєкту, під яким розуміє всю
сукупність видів діяльності, індивідів і предметів, які беруть
участь у досягненні певної мети. Більш високим і кінцевим рівнем узагальнення виступає діорама, або "живий ландшафт",
включаючи людей з їх пам'яттю, почуттями, думками, намірами.
У рамках діорами життєдіяльність людей визначається і контролюється пейсмекерами – часовими домінантами, що володіють
чіткою ритмічністю. Як бачимо, теорія Т. Хагерстранда реалізує
основну проблему географії – взаємозв'язок геометрії розподілу
структур у просторі-часі із процесами, що їх зумовлюють, з поєднанням останніх із формою.
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Властивості геопростору. Основними властивостями географічного простору є регіоналізм, взаємодія складових компонентів, континуальність і дискретність, структурність, внутрішня суперечливість та інтегративність.
Регіоналізм простору. Соціально-географічний простір як
планетарне формування передбачає регіоналізацію, тобто розпад на інтегральні утворення, що зберігають всі властивості і
параметри простору. Регіоналізм простору означає, з одного
боку, земний простір з певними кордонами, особливий тип просторового групування ресурсів, техносфери і населення, на основі чого формується специфічний соціально-географічний простір, з другого – приуроченість до певної системи географічних
координат, тобто географічне положення. У межах певної просторової сфери взаємодіють і ув'язуються природні, техногенні і
соціально-економічні процеси, які формують особливі просторові структури у складі географічного простору. Геопростір, на
думку американського вченого Д. Фліднера, має два значення.
По перше, геопростір можна представити собі як своєрідний
"контейнер", в якому містяться різноманітні об'єкти (предмети) і
люди; в основі цього уявлення лежить концепція абсолютного
тримірного простору з фізичними законами устрою. По-друге,
геопростір може трактуватися як упорядкування елементів
(явищ, об'єктів, предметів) і відносин між ними. Таким чином,
простір складається з певної кількості елементів, має свої розміри, власну динаміку і кінетику.
Регіоналізм простору формується на основі позиційного
принципу функціонування об'єктів у географічному просторі,
який сформулював Б.Б. Родоман. Згідно із цим принципом, багато об'єктів у географічному просторі мають т. зв. локальний
оптимум, тобто таку оптимальну точку, у якій вони функціонують найкраще. Якщо об'єкт розташований поза цією точкою, то
на нього діє сила, яку можна назвати "тиском місця" або "позиційним тиском". Під дією цього тиску легко рухомі об'єкти міняють своє місцеположення, а менш рухомі – свої властивості
або функції; окремі об'єкти формують собі нове просторове положення через активні дії на середовище. Одночасно нездатні до
змін об'єкти деградують, а іноді і зовсім зникають.
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Взаємодія складових елементів. Елементи в географічному
просторі не просто межують, а взаємодіють між собою, утворюючи просторові взаємозв'язки і взаємозалежності. В результаті складної взаємодії складових елементів структур формуються вертикальні і горизонтальні зв'язки. Перші зумовлені в
основному дією компонентів, другі – взаємоположенням компонентів на території. Суміщення цих зв'язків приводить до утворення особливих просторових структур і систем. Отже, географічний простір – це сукупність фізичних відносин або їх формальних аналогів – географічних систем.
Континуальність простору. Просторово-часова організація
ґрунтується на єдності людей і природи, тобто і соціального,
і географічного, або соціально-географічного простору, на єдності інтересів і цілей соціально-економічних спільнот. Інтелектуальна і духовна єдність людей, що закріплюється екологічним імперативом, формує континуальність, тобто безперервність, відсутність квантовості, подільності на фрагменти
соціально-географічного простору. В її основі – розум світової
цивілізації і кожної людини, гуманні творчі цілі, які превалюють у боротьбі з цілями руйнування і гальмування. Про це свідчить формування світової культури, світового ринку капіталу,
ресурсів і т. ін., тобто глобалізація світогосподарських процесів. Особливо відчутна роль світової комунікації та інформації,
підкріплена формуванням комп'ютерних мереж, зокрема інтернету, супутників зв'язку тощо.
Дискретність геопростору. Для соціально-географічного
простору, поряд із континуальністю, безперервністю простягання характерна і дискретність організації простору. Дискретизація суспільства, тобто членування його в просторі, є результатом
"прикріпленості" людей до різних територіальних форм, які
утворюються в процесі суспільної організації у просторі-часі.
Дискретність може носити частковий або інтегральний характер. Прикладами часткової дискретності можуть служити такі
просторові спільноти, як етнічна, релігійна, політична. Що стосується інтегральної дискретності, то вона передбачає членування соціально-географічного простору як цілісного утворення
на цілісні частини – регіони різного таксономічного рангу.
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Структурність геопростору, що відбиває внутрішню будову
геосистем, вказує на його розчленування на певні, стійкі компоненти. Географічний простір, що перебуває у стані руху, системно організований. Він складається з різноманіття матеріальних
підсистем, які здатні до саморозвитку і способом існування яких
є відповідні рухи матерії. Йдеться про те, що кожна з підсистем
матеріального світу характеризується специфічним типом взаємодій своїх компонентів, який і зумовлює її існування. Що стосується геосистем, то головними властивостями структури (геоструктури) є системність, організація і стійкість. Геосистемам
приписують наявність територіальних, ієрархічних, поелементних, покомпонентних, регіональних, галузевих та інших структур. Всі ці стійкі утворення можна віднести до категорії "часткових структур". Їх можна розглядати як результат впорядкування різноманіття складноорганізованих геосистем.
Узагальнюючи досвід просторового аналізу, специфіку просторової взаємодії і проблеми їх інтеграції, деякі автори виділяють два основні типи моделей: моделі структури і моделі взаємодії. Перші описують розподіл географічних утворень та їх
просторові властивості, другі – речові та енергетичні потоки,
викликані заданим розподілом відповідних геоутворень у просторі. При об'єднанні моделей структури і взаємодії виникає третій клас моделей – розміщення-взаємодія.
Інтегровану модель структури географічного середовища
суспільства запропонував угорський географ М. Печі. Вона
вбирає в себе пов'язані між собою системи фізичного і соціально-економічного середовищ. Кожна з них включає об'єднані
прямими і зворотними зв'язками підсистеми фізичного середовища (екосфера і геосфера), трансформованого фізичного середовища (техносфера), соціально-економічного середовища
(сфера виробництва), політико-культурного середовища (сфера
споживання); у вигляді елементів підсистем до неї входять
умови середовища і ресурси середовища. Взаємозв'язки між
умовами та елементами моделі досліджуються з позиції економічного розвитку суспільства.
У геосистемах поряд із просторовою є й інші часткові структури. Однією з них є поелементна структура. У складі геосис114
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тем формуються соціальні, економічні, природні структури,
оскільки соціально-географічний простір являє собою просторово-часове поєднання суспільних об'єктів, явищ і процесів у
сукупності з природним оточенням. Більш складна структуризація може бути здійснена за функціональними ознаками. Формування стійких сукупностей елементів у процесі виконання
ними функцій у складі геосистем приводить до утворення стійких структур: абіотичної, біологічної, економічної, демографічної, соціальної.
Особливий вид інваріантних геоутворень виникає у процесі
різнорівневого таксонування. Виступаючи як ціле, геосистеми
більш високого рангу поділяються на цілісні частини – геосистеми нижчого рангу. Ієрархічна структура геосистем, починаючи з низького рівня, включає нано-, топо-, мікро-, мезо-, макро-,
супер- і глобальну системи.
Внутрішня суперечливість – це властивість геопростору, яка
зумовлюється тим, що соціально-географічний простір функціонує і розвивається на основі взаємодії двоєдиних його частин –
соціальної і природної. Їх генетична і еволюційна єдність зумовлена тим, що людина вийшла із природи і є її частиною. Разом з
тим між ними існують величезні суперечності, оскільки кожна
частина цілого "прагне" розвиватися за своїми власними законами. Це протиріччя є провідним у розвитку соціальногеографічного простору і може бути вирішене тільки на основі
колективного розуму, при всебічному використанні усіх досягнень світової науки.
Суперечності в розвитку соціально-географічного простору
посилюються й тим, що одна його частина – соціальна – у тенденції наростає, розширюється, а інша – природна – скорочується, руйнується. Перша тенденція зумовлена зростанням матеріального виробництва, формуванням позаземних соціумів (типу
космічних станцій), духовним ростом і просвітництвом, створенням інтелектуального середовища – штучного інтелекту,
знищенням сил зла тощо. Друга тенденція – це результат постійно прискореного господарського освоєння простору, незважаючи на закони його розвитку, заповнення природи чужими
для неї, а інколи і руйнівними речовинами, результат знищення
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біологічних видів, забруднення вод і т. ін. Розширюються простори, що взагалі не придатні для проживання людей.
Відповідно до теорій екологічної модернізації, зміна технології та техніки спричинює вже не тільки прискорення соціальних процесів, але й екологічних. Глобалізація сприяє поширенню екологічної модернізації. Природа перестає бути природною
рамкою для соціальних систем, тобто більше не може розглядатися як "навколишнє середовище", перетворюючись на "створене середовище" існування і життєдіяльності людини. Сучасна
епоха призводить до "кінця природи" у тому розумінні, що вона
втрачає властивість зовнішнього до людини і соціуму середовища, а все більше перетворюється в систему, структуровану
людиною і підлеглу у своєму розвитку вимогам соціальної організації й соціального знання. Таким чином, поділ на природне і
соціальне середовище втрачає сенс. Суспільство з усіма його
системами – економічною, політичною, культурною та іншими
– не можна сприймати як автономне від середовища.
При цьому, з одного боку, відбувається екологізація суспільної свідомості, екологічні проблеми широко обговорюються,
дедалі активнішими стають екологічні партії та рухи, виникає
особлива галузь – екологічна політика; з другого – зростає роль
екологічної науки як важливого теоретичного засобу осмислення екологічних зрушень і створення ефективних механізмів для
подолання екологічної кризи.
Інтегративність як властивість простору проявляється в певній системі зв'язків. Вона приводить до об'єднання в одне ціле
певних структурних елементів геопростору. Між частинами
цілого (а також між частинами й цілим) існує не проста функціональна залежність, а значно складніша система різноякісних
зв'язків – структурних, генетичних, управлінських тощо. Зв'язки
між компонентами цілого є міцнішими, ніж з елементами зовнішнього середовища.
Саме на території відбувається фокусування процесів взаємодії компонентів у соціально-географічному просторі. Саме
територія об'єднує і консолідує всю життєдіяльність людей, весь
соціально-економічний комплекс і екологічні умови людського
буття. Територія, як особливий тип просторового групування
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ресурсів, стає важливішою, ніж ресурси натурально-речові. Як
бачимо, територію необхідно розглядати і як ресурс, і як об'єднувальне начало різних спільнот людей. Відповідно, вона виступає і як субстанція, на якій здійснюється людське буття, і як
інтегральний природний ресурс, і як ресурс природно-суспільного характеру.
Функціонування геопростору відбувається в певному інформаційному полі, яке є атрибутом матеріального світу і яке зумовлює динаміку і розвиток просторових геосистем. У процесі
переходу до моделі сталого розвитку інформація стає найперспективнішим ресурсом, який дедалі більше замінює речовоенергетичні ресурси, змінює структуру соціальної діяльності та
ув'язує її з екологічним імперативом.
Особливості просторової організації суспільства. У певних
просторово-часових параметрах соціально-географічного простору, у тісному взаємозв'язку з навколишнім природним середовищем відбувається функціонування суспільства. При цьому
суспільство слід розглядати як у континуальному, так і в дискретному аспектах.
Континуальність суспільної організації закладена в соціальній і духовній сутності людини. Необхідність спілкування
один з одним, потреба бути ближчим до природи, потяг до
пізнання, творчості й самовдосконалення завжди були і залишаються властивими людям. Такі людські якості зумовлюють
єдність суспільства, формування світової спільноти. Це сприяє
розвитку світогосподарських зв'язків, світового ринку, світової
культури і світової науки.
Дискретизація суспільства, тобто розчленування його в просторі, є результатом "прикріпленості" людей до різних територіальних форм, які утворюються в процесі суспільної організації в
"просторі-часі". Такими формами виступають територіальні
суспільні системи різного масштабу, які виникають під впливом
сукупності факторів: наявності природних, національних, духовних, мовних та інших кордонів, особливостей структури економіки і політичного устрою держави.
Тенденція до просторової відокремленості в цілому – закономірний процес. На одних історичних етапах дискретизація
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суспільства наростає, на інших – затухає. Наприклад, на перших
етапах індустріалізації суспільства відбувався процес формування національних держав, здійснювався поділ територій між
окремими державами.
Дискретизація суспільства як об'єктивний процес супроводжується встановленням кордонів між окремими просторовочасовими геоутвореннями. Одні з них існують у свідомості людей (наприклад, кордони між географічними провінціями або
природними зонами), інші встановлюються директивно. Останні, відбиваючи дискретність суспільства, виконують "бар'єрні"
функції, що надає суспільству юридично і адміністративно оформленої завершеності.
Проте наявність кордонів – це не перешкода для інтеграції
країн. У процесі вдосконалення географічного поділу праці виявляється тенденція до інтеграції окремих країн. Характерним
прикладом щодо цього є країни ЄС, країни ОПЕК (Організація
країн-експортерів нафти). У першому випадку тенденція до
об'єднання передбачає систему територіального поділу та інтеграції праці, у другому – систему спеціалізації виробництва,
загальні ринкові інтереси.
У просторових організаціях суспільства спостерігається тенденція до досягнення найвищої збалансованості й гармонізації
всіх соціально-географічних компонентів і елементів. Проте
формування територіальних систем суспільства як складного
організму, що включає не тільки соціально-економічні, а й екологічні компоненти та елементи, потребує взаємного пристосування і трансформації останніх, підпорядкування часткових інтересів і цілей більш загальним. Це здійснюється на основі як
саморегуляції і самоуправління, так і керуючого впливу з боку
всього суспільства.
Просторово-часове сполучення природної і суспільної сфер
відбувається тому, що сама людина є частиною природи і тісно
пов'язана з нею. Головна роль у збереженні екологічної рівноваги, так само як і в порушенні її, належить людині. Саме вона (як
соціальна істота) регулює і контролює обмін речовин і енергії
природи та суспільства між природними ресурсами і виробниц-
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твом, знижує дискомфортні й посилює комфортні сторони природних умов життя населення.
Просторово-часове поєднання всіх сфер життєдіяльності суспільства створює основу для формування цілісних територіальних систем суспільства. У процесі функціонування в цих системах консолідуються та інтегруються різнорівневі функціональні
підсистеми: демографічна, виробнича, природно-ресурсна, інфраструктура, соціальна, духовна тощо. Під час спільного просторово-часового функціонування всі сфери і підсистеми внутрішньо організуються, узгоджуються і адаптуються одна до одної,
що також сприяє утворенню територіальних систем суспільства
різного таксономічного рангу.
Рівні організації простору. Простір (або територія) будь-якої
країни в різному співвідношенні поділяється на суворо- і слабоорганізований.
Сувороорганізований простір асоціюється насамперед із містом. Планувальна структура міста обов'язково, за рідкісним винятком, містить такі елементи, як головна площа, головна вулиця, торгові та культурно-громадські площі, міський парк, основні транспортні магістралі-проспекти, пішохідні вулиці, промислові й складські зони, площі, бульвари, сквери та ін. Основа
будь-якого міста – його селітебні території, представлені вулицями, вздовж яких розміщені будинки. Територіальний розвиток
міста більшою або меншою мірою регулюється його генеральним планом, який розробляється відповідно до загальноприйнятих принципів і норм.
До сувороорганізованих просторів можуть бути віднесені не
лише міста, а й багато інших територій у тому разі, коли вони
зазнали настільки сильного антропогенному впливу, що почали
являти собою штучне середовище проживання населення, або в
тому випадку, коли, навпаки, вони суворо охороняються від
стихійного відвідування (заповідники і доступні лише для організованого відвідування місця).
До сувороорганізованих просторів можна віднести три типи
регіонів: курортні райони; території, які утворюються містами
з населенням більш як 300 тис. жителів та їх оточенням; території, що включають міста з населенням від 100 до 300 тис.
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жителів та їх оточення. Території, які включають міста з населенням від 100 до 300 тис. жителів та їх оточення, лише з певними умовностями можна віднести до сувороорганізованих.
Вони є швидше типом території, перехідним від суворо- до
слабоорганізованих.
Існують країни, вся територія яких – суцільно сувороорганізований простір. Насамперед, це країни-карлики (Ватикан, Монако та ін.), а також такі високорозвинуті малі країни, як Нідерланди. Проте і в такій країні як Німеччина сувороорганізовані
простори переважають над слабоорганізованими. Крім того, є
країни, в яких частка сувороорганізованих просторів невелика
(наприклад, Канада, Росія та ін.).
Слабоорганізовані простори – це порівняно рідко заселені й
забудовані території, слабо покриті мережею комунікацій. Проте
рідка мережа поселень, знижена густота населення, нерозвинута
дорожня мережа – лише зовнішні ознаки цих територій. Головне
полягає в тому, що для цих просторів характерна низька матеріальна база як виробництва, так й інфраструктури. До слабоорганізованих територій належать райони піонерного, дисперсного,
відносно рівномірного екстенсивного освоєння, проте з помітним
розвитком промисловості; відносно рівномірного сільськогосподарського освоєння, але з переважанням у господарстві промисловості, яка розміщується в малих і середніх містах.
Слабоорганізовані простори – це зовсім не те, що неосвоєні
простори. Ці території залишаються слабоорганізованими переважно внаслідок своїх природних умов (наприклад, високої заболоченості або лісопокритості), несприятливого економікогеографічного положення (в основному на периферії країни,
області), екстенсивної системи ведення господарства.
Для сувороорганізованих просторів характерні диверсифікована структура економіки, високий реактивний та інноваційний
потенціал, значна інфраструктура – виробнича, транспортна,
соціальна. На слабоорганізованих територіях недостатньо розвинена інфраструктура. Ці території мають різні стартові можливості, чекають свого майбутнього і спроможні різко збільшити економічні показники за великих зовнішніх інвестицій.
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В окремих частинах Європи, Північної Америки і ряді регіонів Азії спостерігається швидке зростання територій, зайнятих
сувороорганізованими просторами, штучно створеним за допомогою архітекторів-планувальників середовищем, яке багато в
чому відтворює закономірності формування територій міст.
Грецький архітектор К. Доксіадіс, творець екістики – науки про
поселення – вважав, що в майбутньому (наприклад, через 150 років) розподіл земель за видами використання буде таким: сільське господарство займатиме 37 % території, придатної для проживання, населені місця (переважно міста) – 30, під заповідні
ландшафти відійде 33 %.
2.2. Соціальний простір і його структура

Смислове поле категорії "соціальний простір". Соціальний простір являє собою одну з найбільш складних і ємних
форм існування соціальної матерії. Він виражає співіснування і
взаємодію різних сторін і моментів соціального буття, характеризує протяжність, густоту і структуру суспільної форми руху
матерії. Як форма суспільного буття, в якій локалізована діяльність людини, соціальний простір залежить від суспільних
практик та пов'язаних з ними відносин і змінюється разом із
трансформацією суспільства. Відмінність соціального простору від інших просторових форм полягає в тому, що його виникнення і розвиток цілком пов'язані з діяльністю соціального
суб'єкта. У суспільствознавстві відсутня однозначність у термінологічному визначенні соціально-просторових характеристик. Як синоніми використовують такі поняття: "суспільний
простір", "простір суспільства", "простір життя людини", "простір соціальної діяльності" тощо.
При аналізі соціального простору необхідно виходити з категорії "простір", яка виражає відношення між існуючими об'єктами, визначає порядок їх розташування і протяжності, характеризує всі форми руху матерії, включаючи соціальний. Першим
поняття "простір" у своїх наукових працях почав використовувати давньогрецький філософ Аристотель. Він запропонував три
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основні категорії для оцінки простору: час, місце, положення
(або сутність, стан, становище).
Категорію "соціальний простір" вперше запропонував німецький філософ і соціолог Ф. Теніс у кінці ХІХ ст., який визначив
соціологію як науку, що вивчає взаємини людей у просторі і
часі. Його ідеї розвинув Г. Зімель, який охарактеризував соціальний простір як бездієву форму, що існує лише завдяки енергії
діяльності окремих соціальних суб'єктів. Е. Дюркгейм визначав
соціальний простір як певну надіндивідуальну, об'єктивно існуючу реальність, яка пов'язана з усвідомленням індивідуального
простору і часу індивідом і його взаємодіями. Кожна людина
існує як мінімум у трьох просторах: політичному (ставлення до
влади), економічному (рівень матеріального становища) і соціальному (діяльність соціального агента).
Соціальний простір – це соціально освоєна об'єктивно існуюча реальність, трансформована людиною у сферу свого існування, виражену в просторово-територіальному контексті життєдіяльності суспільства. Як середовище існування людей, що
виражене у просторово-територіальному аспекті життєдіяльності суспільства та предметному світі людини, соціальний простір виражається в характеристиці соціальної структури суспільства з позиції "розміщення" соціальних груп та прошарків,
"поля" (умов, можливостей) їх розвитку. Це сутнісна характеристика умов і можливостей соціального існування індивідів,
груп, що визначаються їх місцем у системі відносин. Елементами, що творять соціальний простір, виступають природа,
спільноти, окремі суб'єкти. Ступінь використання суспільством
природного простору постійно зростає, особливо на тлі поступу науково-технічного прогресу, урбанізації, зростання народонаселення, міграцій.
Прив'язування до певного простору характерне не тільки для
людини, але і для багатьох тварин і забезпечується конкретним
етологічним механізмом – імпринтингом (т. зв. біологічне коріння територіальності видів). Період імпринтингу у тварин, як
правило, відбувається на ранній стадії існування особини, в дитинстві. Туди, де тварина проводить цей період імпринтингу,
вона й буде намагатися повернутися все своє життя. Це збере122
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ження в пам'яті певної території особливо виразно можна бачити на прикладі птахів, що повертаються кожного року з південних земель на північні, де вони були народжені, причому з вразливою точністю.
Можливо, у людини існує теж дещо подібне, коли в її мозку
відбивається і запам'ятовується та природна місцевість з певним
людським оточенням, яка саме і є батьківщиною? І якщо людина не завжди і навіть часто не обов'язково намагається туди повернутися (а іноді це практично зробити неможливо, оскільки
місцевість може кардинально змінитися, а людське оточення
тим більше не стале), то все одно людина час від часу повертається туди подумки і цей образ живе в ній все життя.
У птахів почуття імпринтингу розвинене настільки, що в місцевість, де вони цей період пройшли, вони повертаються навіть
тоді, коли вона сильно змінюється (наприклад, виростають багатоповерхові будинки на місці колишнього лісу). Ніхто не знає,
яким чином птахи запам'ятовують цю місцевість настільки, що
навіть через тисячі кілометрів знаходять її. По суті, вони повертаються в точку, обмежену десятками або сотнями метрів. Отже,
почуття відданості певній території, певному простору у тваринному світі розвинене досить добре.
Найбільш докладно до розгляду проблеми сучасного простору підійшов французький соціолог П. Бурдьє, який вважав, що
розмірність простору задається розмірністю елементів, які його
породжують. У теорії П. Бурдьє такими елементами є люди, які
переміщуються, зустрічаються, тяжіють одна до одної і здійснюють інші фізичні дії в різних полях. Отже, соціальний простір являє собою, на думку П. Бурдьє, ансамбль різного типу полів, у т. ч. релігійних, економічних, політичних, етнічних, культурних тощо. У кожному такому полі існують свої закони і правила взаємодії. Причому вони не розчиняються у величезному
соціальному просторі суспільства, а, навпаки – утворюють його.
Кожна людина (соціальний агент) функціонує у декількох соціальних полях. Місце, яке може займати соціальний агент, визначається у П. Бурдьє двояко: по-перше, абсолютно, як та просторова точка, де в даний момент часу розташовується агент, де
він локалізований, та, по-друге, відносно (релятивно) як позиція
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чи ранг у певній соціальній ієрархії. У першому випадку треба
говорити про фізичну позицію, яка вимірюється: площею, обсягом, територією, яку займає агент, його розмірами і габаритами.
Сума продуктивних сил, капіталів і соціальних форм обігу,
яку кожний індивід і кожне покоління застає як щось дане,
утворює зовнішній, емпірично фіксований образ соціального
простору, який складається з набору моментів соціальної діяльності, взятих в їх протяжності, структурі і синхронній взаємодії.
Існує дві основні сфери, в яких соціальний простір проявляє
себе найбільш наочно – історично створене ставлення людей до
природи і один до одного. Перша сфера являє собою сукупність
засобів виробництва, елементів виробничої і соціальної інфраструктури, людських поселень і будівель, природних комплексів, повністю або частково втягнутих у процес матеріальновиробничої діяльності, і є необхідною умовою і результатом
суспільного виробництва. Соціальний простір у цьому вимірі
виступає як певне матеріально-просторове утворення, дислоковане у географічному (природному) просторі як штучне середовище життєдіяльності суб'єкта.
Друга сфера соціального простору включає в себе систему
суспільних відносин, дає можливість побачити і оцінити масштаби різноманітних соціальних зв'язків того чи іншого суспільного суб'єкта, виражає факт зростання (або послаблення) їх
щільності, містить в собі міру їх взаємоперетину, опосередкованості і різноманіття. Вона виражає якісну сторону суспільного
прогресу, який береться в його просторовому ракурсі, дозволяє
зрозуміти способи, міру і порядок його наповнення, осмислити
перспективи росту його протяжності, об'єму і глибини.
Соціальний простір проявляє свою сутність у нерозривній
єдності з часовими характеристиками суспільного розвитку. При
цьому соціальний час існує у вигляді трьох модулів: минулого,
теперішнього і майбутнього. Їх взаємодія включена в складну
соціально-просторову форму, в якій він об'єктивно існує, утримується, зберігається, виявляється одночасно втягнутим у минуле (колективний досвід, який проявляється в системі знань,
умінь, навиків, що втілився в матеріально-суспільних елементах,
зразках і традиціях діяльності тощо), теперішнє (колективна
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праця як активне використання цього досвіду і процес творчості
нових форм, зразків і результатів діяльності) і майбутнє (суспільно необхідні реальні можливості, плани, проекти, ідеали з
наявними або можливими засобами їх існування).
Простір є одним із головних капіталів, ресурсів суб'єкта чи
суспільства, володіння та доступність способів володіння яким є
соціально значущими статусними характеристиками. Реалізований соціальний простір являє собою розподіл у фізичному просторі різноманітних видів благ та послуг, а також суб'єктів, які
локалізовані фізично (як тіла, прив'язані до постійного місця:
закріпленого місця проживання чи головного місця мешкання)
та володіють можливостями присвоєння цих благ та послуг
(залежно від капіталу, яким вони розпоряджаються, та від фізичної дистанції, що відділяє їх від цих благ, яка сама, у свою
чергу, залежить від їх капіталу). Такий подвійний розподіл у
просторі суб'єктів як біологічних індивідів та благ визначає
диференційовану цінність різноманітних областей реалізованого соціального простору.
Боротьба за кращу позицію в соціальному просторі зосереджується навколо володіння чотирма основними видами "капіталів": економічного, соціального, культурного, політичного або
"символічного". Соціальний простір – це певне силове поле, що
створюється взаємодіючими індивідами, але разом з тим має
свою особливу (системну) якість, яка відсутня в самих індивідах, наприклад право, звичаї, мораль тощо. В окремих індивідів
присутні лише його елементи у вигляді засвоєних соціальних
ролей, цінностей і моделей поведінки.
Конкретні різновиди соціального простору знаходять прояв
на всіх рівнях суспільства. Виробничо-економічний аспект
соціального простору охоплює сформовану форму розміщення
продуктивних сил, включає різноманітні виробничо-технологічні і торгово-обмінні зв'язки, є каркасом територіальної організації суспільства.
Суспільний простір відображає структуру і спосіб життєдіяльності суспільства та виражається у способах розселення та
типах поселення людей. Різноманітні регіони, країни різняться
густотою населення, господарською спеціалізацією, рівнем ку125
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льтурного розвитку. Території зон поселення та господарювання, місця концентрації суспільних послуг та благ представлені
"центрами", де щільність соціальних, історичних, культурних
зв'язків та ресурсів значна, та "периферіями", що обмежені в
наявності відповідних благ.
Соціальний простір розгортається в сукупності розселенських одиниць суспільства: міст, сіл, агломерацій, а також у внутрішній будові людських поселень. Міцно пов'язаний із розселенським демографічний аспект соціального простору, який характеризує картину розподілу населення, фіксує показники його
густоти, рівня заселеності і соціально-інфраструктурної оснащеності тієї чи іншої території. Соціальний простір суспільнополітичної і духовної сфери розкривається у вигляді різноманітних соціальних і культурних зв'язків суб'єкта, є мірою його залученості до процесу соціальної стратифікації, залучення широких мас до досягнень науки, цінностей культури.
Нерівномірність концентрації практичної діяльності, яка приводить до виникнення соціально та територіально закріплених
відмінностей, певною мірою неминуча у суспільному розвитку,
адже на різних етапах історії відбувалися процеси, що призводили до різного ступеня нерівномірності розподілу в просторі тих
чи інших соціальних цінностей та самих суб'єктів. Еволюційно
формувалася просторова поляризація, яка була пов'язана як з
природно-географічними, так і з соціальними умовами.
Еволюція соціального простору здійснюється двома взаємозв'язаними лініями. По-перше, це збільшення кількості і обсягу
елементів, які входять до його складу, їх поступове розширення
і ущільнення. По-друге, це збільшення глибини соціального
простору, що виражається в послідовній реалізації наявних можливостей, а також у створенні нових реальних можливостей і
на новій основі в інтенсивному і прискореному просуванні суспільства до нового якісного стану.
Просторові властивості суспільства є об'єктом інтересу всіх
суспільних і гуманітарних наук. Соціальний світ можна назвати
просторовим, оскільки він є результатом взаємодії середовища і
суспільного суб'єкта. Простір для людини виступає перш за все
як географічне, територіальне середовище. Тому він, певною
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мірою, є ключовою причиною всієї людської еволюції. Для соціальної географії особливо значуща просторова локалізація
форм спілкування людей, їх способу життя і мобільності. Про
простір можна говорити і як про об'єктивну соціальну реальність, і як про суб'єктивну можливість людей задавати просторову структуру, тобто встановлювати зв'язки, створювати комунікації, консолідуватися в соціально-психологічні спільноти,
будувати житло, одним словом, формувати життєве середовище.
До основних рис простору можна віднести об'ємність, розмірність, протяжність (у просторі виражений ступінь концентрації
усуспільнених результатів діяльності).
Соціальний простір – це простір природного середовища
суспільства і простір "олюдненої" природи, що зливаються в
освоєну частину природи, яка перетворена в середовище проживання, в просторово-територіальний ареал діяльності людей.
Разом з тим це "життєвий простір", тобто простір соціальної
взаємодії спільнот, асоціацій, колективів, їх "розташування" в
системі суспільних відносин, яке є умовою функціонування.
Нарешті, це простір індивідуального буття (місце проживання і
роботи, зони відпочинку, зміни життєвого шляху, сфера особистого спілкування).
Соціальний простір являє собою сферу взаємодій соціальних
агентів (індивідуальних і колективних), структуровану певним
чином за ступенем інтенсивності взаємодії між його окремими
елементами, яка виробляє стійкі норми, звичаї, традиції, правила, норми, що детермінують форми взаємодії індивідів всередині нього. Основними характеристиками сучасного соціального
простору, великий вплив на який здійснюють тенденції розвитку
інформаційного ("мережевого") суспільства і пов'язані з цим
процеси глобалізації, є висока соціальна мобільність, гнучкість,
значна частка опосередкованих (за допомогою сучасних засобів
прийому і передачі інформації) інтеракцій у структурі соціальної комунікації, велика кількість осіб, зайнятих виробництвом
нематеріальних продуктів, товарів, послуг. За таких умов держава повинна очолювати процеси розвитку та впорядкування
соціального простору, розробляючи і впроваджуючи відповідні
стратегії, впорядковуючи соціальні інтеракції і комунікації,
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сприяючи розвитку нових технологічних секторів економіки,
науки та освіти, захищаючи продукти інтелектуальної власності
та забезпечуючи рівний доступ усіх громадян до всіх ресурсів,
зокрема інформаційних.
Вкрай важливою є розбудова партнерських відносин держави
з усіма іншими соціальними агентами, адже зазначене партнерство дозволить забезпечити швидке пристосування державних та
регіональних стратегій до умов зовнішнього середовища, яке
швидко змінюється. Е. Гідденс, говорячи про роль інститутів
влади в соціальних інтеракціях, стверджував, що завдання держави полягає в підтриманні єдності та недопущенні появи ліній
розриву в соціальному просторі.
Особливості управління сучасним соціальним простором досліджував у своїй концепції інформаційного суспільства
М. Кастельс. Він, зокрема, стверджував, що суспільство ототожнюється із соціальною структурою, яка зводиться до трьох
найзагальніших компонентів: простору, часу, технології. Структура нового інформаційного суспільства побудована на потоках
капіталів, інформації, технологій, організаційних взаємодій, що
утворюють своєрідну мережу. Простір ресурсних потоків, на
думку М. Кастельса, є головною формою мережевого суспільства, яка надбудовується над фізичним простором.
Лідируючими галузями економіки стають "сектори без кордонів" (фінанси, телекомунікації, засоби масової інформації).
Однак вони розвиваються не тільки під впливом такого мотиваційного стимулу, як прибутковість, але й під впливом політичних інститутів, що заохочують, створюють умови розвитку для
певних галузей, які можуть "дати віддачу" в майбутньому. Тому
актуальності в сучасних умовах набувають нові форми втручання держави в економіку, пов'язані з чіткими стратегіями, підтримкою технологічного розвитку та конкурентоздатності національних галузей. Активна державна політика стає ключовим
інструментом конкурентоздатності національних економік.
Однією з ключових рис інформаційного суспільства є специфічна форма соціальної організації, в якій, завдяки новим технологічним умовам, здатність швидко отримувати, генерувати,
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обробляти й передавати інформацію стає фундаментальним
чинником зайняття кращих позицій у соціальному просторі.
Іншою ключовою рисою інформаційного суспільства є мережева логіка структури його соціального простору. М. Кастельс
наголошує, що він називає соціальну структуру мережевою тому, що вона створена мережами виробництва, влади і досвіду,
які утворюють культуру віртуальності у глобальних потоках, що
перетинають час і простір.
Структура соціального простору. Під структурою соціального простору розуміється його будова (склад) і розчленованість
на ряд взаємопов'язаних між собою елементів, які, перебуваючи
в певних зв'язках і відношеннях, виражають цю форму в різних
її ракурсах споглядання. Розмаїття соціальних явищ урізноманітнює просторові характеристики суспільства, а наявність численних структур соціально організованого суспільного буття
зумовлює аналогічне структурування його простору.
Фізичний (географічний) простір має щонайбільше три виміри (вісі Х, У, Z); соціальний – набагато більше. Соціальний простір є багатовимірним. Ось чому, коли ми досліджуємо місце
людини в соціумі, недостатньо користуватися одним або двома
критеріями, реальне становище індивіда визначається його належністю до декількох груп.
Кожна соціальна позиція має кілька координат у системі соціальних вимірів. Щоправда, виміри не рівнозначні щодо реального становища людини. Залежно від типу і ступеня розвитку
суспільства чільне місце можуть посідати або стать, або вік, або
рівень багатства, або належність до певної касти, соціальної
групи чи етнічність.
Соціальні пріоритети з часом можуть змінюватися. Наприклад, у дореволюційній Росії суттєве значення мав такий фактор, як віросповідання, він навіть заносився у паспорт. Люди,
що не належали до православ'я, а тим більше – християнських
конфесій, розглядалися як особи другого ґатунку в громадському і політичному житті. У наш час релігійний критерій не є суттєвим для визначення місця людини у соціальному просторі.
Таким чином, система координат соціального простору не
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є константою: осі, як і їх вага, змінюються залежно від ступеня
розвитку суспільства, типу цивілізації та культури.
Умовно соціальний простір можна структурувати за такими
складовими елементами, як геосфера, біосфера, техносфера,
соціосфера, оскільки суспільство тісно взаємодіє з природою, її
фізичним і біологічним середовищем і включає в орбіту свого
впливу основні природні сфери.
Критерієм, основою, що визначає структуру соціального простору, виступає диференціація суспільного буття, реального
процесу життєдіяльності, тих суспільних відносин, якими пронизані основні сфери соціальної практики. Діяльність вимагає
своєї просторової локалізації у структурі соціального простору.
Наприклад, виробничий простір, сімейний простір, побутовий
простір, дозвіллєвий простір тощо перебувають між собою в
глибокому внутрішньому взаємозв'язку, співдотичності і навіть
перетині. Наявність взаємозв'язків не відкидає суперечностей,
які виникають у соціальному просторі між окремими його елементами; ці протиріччя пов'язані передусім з незадовільним
виконанням тих чи інших функцій, результатом чого є переміщення суб'єктів до інших просторових сфер, ареалів, зон.
Поділ праці, майнове розшарування, різний рівень освіти, належність до різних політичних груп, етнічна неоднорідність, територіальні ознаки й інші подібні фактори постійно ускладнюють
соціальний простір; з'являються нові види диференціації.
До чільних ознак диференціації, а отже і критеріїв утворення
осей соціального простору, належать: стать, вік, поділ на класи і
економічні групи, належність до етнічних і територіальних груп,
професійні спільноти і поділ населення за рівнем освіти, причетність до політичних груп, спільнот "підлеглих" і "начальників",
членство в окремих організаціях та корпораціях (фірмах, установах, підприємствах, різних закладах тощо). Кожна вісь виміру
соціального простору складається з двох і більше спільнот. Наприклад, за ознакою статі вісь включає дві позиції: "чоловіки"
і "жінки"; за віком: "діти" – "молодь" – "люди середнього віку" –
"старшого віку" – "літнього віку" (або те ж саме у числовому
виразі); за освітою: "особи з початковою освітою" – "неповною
середньою" – "середньою" – "середньою спеціальною" – "ви130
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щою"; за етнічною належністю, наприклад: "українці" – "кримські татари" – "євреї" – "білоруси" тощо.
Структура соціального простору носить явно виражений
функціональний характер, але просторова диференціація в суспільстві може здійснюватися не тільки у функціональному
плані, іншим важливим її принципом є територіальна організація, згідно з якою просторова структура базується на організації і управлінні певними територіальними об'єднаннями (поселення, регіони та ін.).
Диференціація соціального простору за функціональним та
організаційним принципом є дещо умовною: в реальному соціальному житті простір частіше сприймається цілісним. Проте
диференціація є об'єктивно необхідною для того, аби управляти
просторовими відносинами та враховувати їх вплив на соціальні
процеси; а для цього потрібна локалізація суспільного буття за
певними просторовими критеріями, передусім функціональним і
організаційним. Наслідком об'єктивної потреби локалізації є
адміністративне районування, що здійснюється повсюдно й носить змішаний функціонально-організаційний характер, адже
виокремлення адміністративних районів є засобом організації
простору, його максимально раціонального використання. Районування здійснюється в певних межах, основаних на властивості
протяжності простору і виражене в одиницях метричної системи
лінійних мір та мір площини.
Для розуміння соціального простору важливо (за аналогією з
фізичним простором) розділити осі виміру на два класи: 1) шкали,
які утворюють вертикальний вимір, тобто групи на осі мають ієрархічне розташування; 2) шкали, розташовані в умовному горизонтальному вимірі. У другому випадку йдеться про групи, які між
собою тотожні або споріднені із соціального погляду.
Гетерогенність як горизонтальна диференціація як характеристика соціального простору підкреслює різнорідність соціальних груп і категорій, що не порівнюються за ієрархічним
принципом. Високий рівень гетерогенності в соціальному цілому є причиною його диференціації, проведення кордонів на основі номінальних параметрів і основою для посилення підтримки його цілісності. Наявність горизонтальної диференціації мо131
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же чинити на рангові показники істотний вплив, що негативно
відображається на взаєминах суб'єктів.
При аналізі соціального простору необхідно враховувати
його структуру за такими компонентами суб'єктів: соціальні
позиції, соціальні статуси; соціальні дистанції.
Соціальні позиції. Люди і соціальні спільноти в соціальному
просторі займають певні соціальні позиції, які визначають місце
людини (спільноти) в цьому просторі. Соціальна позиція як наукове поняття у теорії соціального простору становить базову
категорію, усі інші поняття будуть так чи інакше сполучатися із
"соціальною позицією". Соціальне в процесі еволюції суспільств
будувалося за законами диференціації та інтеграції. Ускладнення суспільства – це поява нових соціальних позицій, які означають, що з'явилися люди (спільноти), соціальне становище яких
чимось суттєво відрізняється від загалу.
Соціальні позиції – знеособлені категорії. Вони не пов'язані з
конкретними прізвищами, особами, а характеризують об'єктивну сторону суспільства та його складових. Соціальні позиції
стосовно конкретної людини існують як щось зовнішнє, як умова суспільного життя, на яку не можна не зважати. У своїх життєвих планах ми можемо ставити мету досягти тієї чи іншої соціальної позиції або уникнути небажаного (арештант, в'язень,
безпритульний, безробітний – це теж соціальні позиції).
Соціальні позиції не є невпорядкованою множиною, вони,
по-перше, складають певні послідовні ряди (як звання у війську), бо розрізняються за змістом, вагою та значущістю для суспільства, по-друге, поєднані причинно-наслідковими і функціональними зв'язками (наприклад, не можна стати професійним
адвокатом, не маючи вищої юридичної освіти). Таким чином,
можна попередньо визначити, що соціальний простір є системою соціальних позицій.
Соціальні статуси. Вертикальний вимір соціуму формує нерівні між собою групи. Це означає, що люди, які до них належать, користуються різним доступом до соціальних ресурсів.
Вони мають різні обсяги матеріальних благ, користуються відмінними правами та обов'язками, їх місце у суспільстві порізному оцінюється загалом, вони не рівні щодо владних повно132
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важень, нарешті, якась група може бути щодо нижчих панівною.
Соціологи оперують спеціальним терміном для позначення щаблів "вертикальних сходів" – "соціальний статус". Статус – це
рангова характеристика соціальної позиції та відповідної соціальної групи (рангом називають порядок об'єкта, позиції у певному складі). Соціальні статуси є інструментом для порівняння
ваги соціальної позиції у соціальному просторі. Статуси можуть
бути "високими" й "низькими", "вищими" й "нижчими".
Одночасно категорією "статус" соціологи користуються для
того, аби визначити зміст соціальної позиції, її належність до
тієї чи іншої осі виміру, наприклад, у цьому значенні використовуються такі терміни, як "професійний статус", "майновий
статус", "гендерний статус", "класовий статус". Отже, терміни
"позиція" і "статус" можуть вживатися як синоніми.
Є категорія статусів, які за законами або традиціями успадковуються від батьків (характерно для феодальної епохи і станової системи), або автоматично приписуються людині при народженні (стать, громадянство, етнічність, у деяких випадках –
віросповідання). Такі соціальні статуси будемо називати успадкованими або приписаними.
У сучасному суспільстві за найважливіші статуси треба боротися, докладати багато зусиль, талантів і здібностей аби їх
досягти, опанувати. До них належать і професійний статус,
і службові статуси, і, здебільшого, майнові статуси. Такі статуси
називаються досягнутими. Чим більше суспільство надає можливість своїм членам конкурувати й у чесній боротьбі досягати
лідерства у бізнесі, політиці, службі, тим воно є динамічнішим,
отже, має внутрішній потенціал до поступу й досягнення верхівок цивілізації.
Навпаки, закриті, корумповані, кланові суспільства, де діють
феодальні закони й переважають успадковані та приписані статуси, втрачають здатність до розвитку, бо ці системи пригнічують енергію і таланти загалу.
Але не варто й недооцінювати функції приписаних статусів.
Американський соціолог Ральф Лінтон, досліджуючи функції
статусів першого і другого роду, дійшов висновку, що приписані статуси відіграють роль стабілізаторів суспільного життя.
133
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Вони є більш ефективними із соціального погляду, оскільки
задають членам суспільства від народження програму соціалізації, виховання. Дійсно, статус шляхтича міг успадковуватися,
але це й накладало значні обсяги соціальних зобов'язань, тому
що королівська служба вимагала тривалої підготовки у дитинстві та отроцтві. Успадкувати землю, капітал, виробництво означало необхідність певної спеціальної освіти, оволодіння навичками менеджменту тощо.
Оскільки соціальний простір є багатовимірним, то кожна соціальна позиція сполучається з різними соціальними групами,
отже, індивід може мати кілька статусів. Наприклад, одночасно
виступати і як "чоловік" (гендерний статус), і як "син" (сімейний
статус), і як "директор" (службовий статус), і як "футбольний
вболівальник" (неформальний статус) тощо. У цьому разі може
виникнути проблема визначення основного статусу. Останній
виконує важливу соціальну функцію, тому що оточення часто
сприймає індивіда відповідно до його суспільної ваги.
Для чоловіків переважно основними статусами є службові,
професійні, бізнесові статуси; для жінки цю роль може відігравати й статус дружини або матері. Раніше суспільство відводило
жінкам саме такі статуси, це було притаманно традиційному
суспільству. У сучасних розвинених країнах доволі потужним є
рух за гендерну рівність і більшість сучасних жінок роблять
вибір на користь освіти, кар'єри подібно до чоловіків. Основний
статус може бути як власним вибором людини, так і визначатися
оточенням у контексті панівної культури.
Соціальні дистанції. Активними властивостями соціального
простору є влада і капітал, що існують не стільки у своїй матеріальній, скільки в культурно-символічній формі. Це влада над
полем, влада над продуктом, в якому акумульовано здобутки
попередніх дій суб'єкта; це влада над сукупністю засобів виробництва, над механізмами, що прагнуть створювати виробництво
певної категорії благ; це влада над доходами та прибутками.
Окремі види капіталу є владою, що визначає вигідні шанси в
конкретному полі. Позиція і положення кожного суб'єкта можуть бути описаними щодо влади, яка активована в кожному
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конкретному полі; це економічний, культурний та соціальний,
а також символічний капітали (престиж, репутація, сім'я тощо).
Соціальний простір структурується об'єктивно (існуючими
соціальними відносинами) і суб'єктивно (уявленнями людей про
навколишній світ). Люди, що розуміються як агенти соціального
процесу, провадять практики й через них впливають на зміну
соціальної структури. Габітус – система диспозицій9, що породжує й структурує практику агентів; функціонує як матриця
сприйняття, постановки цілей, вирішення завдань, дій. У ньому
втілені способи оцінювання й мислення, естетичний смак, манера поводження й мови, характерний стиль і спосіб життя, які
відрізняють представника одного класу, професії, національності від інших. Габітус дозволяє агентові спонтанно орієнтуватися
в соціальному просторі, адекватно реагувати на події й ситуації.
Ідея соціальної дистанції, яка була висунута Зімелем і розвинена Бурдьє, акцентує увагу на тому, що ніщо не є таким далеким одне від одного й настільки нестерпним, як соціально далекі один одному люди, які опинилися поряд у фізичному просторі. Соціальний простір структурований таким чином, що агенти,
групи чи інституції, розміщені в ньому, мають тим більше загальних властивостей, чим ближчими вони є в цьому просторі;
й тим менше, ніж більш віддалені вони один від одного.
Ефектами дистанцій просторового розміщення у Бурдьє визначені:
Ефект клубу, який виходить із стійкого поєднання в одному і
тому ж просторі людей і речей, схожих один на одного тим, що
їх різнить від великої кількості інших. Крім економічного й культурного капіталів, деякі простори, зокрема найбільш замкнені,
вимагають також і соціального капіталу. Вони можуть забезпечити собі соціальний і символічний капітали лише за допомогою
"ефекту клубу", який випливає зі стійкого об'єднання в надрах
того самого простору (шикарні квартали або чудові особняки)
людей і речей, схожих один на одного тим, що їх відрізняє від
9

Диспозиція – частина правової норми, що вказує на можливу й належну поведінку суб'єктів, саму мету дії даної норми. Диспозиція – це
саме правило поведінки, те, що повинні зробити адресати даної норми,
можна сказати, мета даної норми.
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величезної безлічі інших. Ефект клуба діє тією чи іншою мірою
позитивно на своїх мешканців, збагачуючи їх духовно та інтелектуально, сприяючи їх розвитку.
Ефект гетто є повною протилежністю ефекту клубу. Тоді
як клуби засновані на активному виключенні небажаних осіб і
символічно посвячують кожного зі своїх мешканців, дозволяючи їм брати участь у капіталі, що акумульований сукупністю
жителів, гетто символічно розкладає своїх мешканців, поєднуючи в певній резервації сукупність агентів, які, будучи полишені
більшості можливостей, необхідних для участі в різноманітних
соціальних взаєминах, можуть ділитися тільки своїм відстороненням. Крім ефекту "клеймування", об'єднані в одному місці
люди схожі один на одного в своїй обмеженості, мають також
результатом подвоєння цих нестатків, злиднів, особливо в галузі
культури і культурної практики. Соціальна дистанція збільшується відповідно до того, як зростає різниця у правах, владних
повноваженнях, багатстві, видах діяльності, освіті та інших важливих показниках соціального життя.
Регіональна просторова свідомість. Регіональна просторова
свідомість – система (або сукупність) поглядів і уявлень, безпосередньо пов'язаних із проживанням на певних територіях. Це
частина свідомості населення, яка виявляє себе і на індивідуальному, і на груповому рівнях. Вона ввійшла в коло питань географії сприйняття. Її утворюють такі компоненти:
1) просторова самоідентифікація, яка виражається в почутті
"своєї території", малої батьківщини, а також в усвідомленні
себе частиною певної територіальної спільноти;
2) територіальні уявлення – географічна обізнаність в особливостях і властивостях території свого проживання;
3) регіональний менталітет – специфічна, характерна для певної місцевості система цінностей і оцінок, установок, що з неї
випливають;
4) територіальні інтереси – уявлення населення про цілі і шляхи розвитку території проживання.
Просторова самоідентифікація являє собою індивідуальне
світосприйняття кожної людини і відчуття "своєї території".
Межі "своєї території" можуть залежати і від просторових знань
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людини, і від її мобільності, і від характеру трудової, рекреаційної та іншої діяльності. Не менше значення мають і особисті
характеристики.
"Своя територія" ієрархічна. Один і той самий суб'єкт може
одночасно ідентифікувати себе з вулицею, кварталом, частиною міста, з містом в цілому, кількома ареалами, регіонами,
зонами тощо, аж до країни, материка або його частини. Можна
вважати, що кількість рівнів залежить від ступеня розвиненості
просторового мислення. Не всі з них можуть бути рівною мірою відрефлектовані суб'єктом. Широта самоідентифікації
залежить від віку, рівня освіти, строку проживання на певній
території. Здебільшого можна говорити про існування деякої
когнітивної (тобто мислимої, пізнавальної) конкретизації простору. У свідомості респондента він ділиться як мінімум на два
концентричних кола: "відому" і "свою" територію. Звичайно,
"відома" територія ширша, ніж "своя". Співвідношення їх радіусів може бути різним.
Територіальні уявлення поділяють на дві групи: регіональні
(розміщення певних об'єктів і явищ) і атрибутні знання, які належать до різних властивостей географічних об'єктів. Поняття
"територіальні уявлення" включає в себе і теоретичні знання,
і оцінки географічних явищ.
Регіональний менталітет займає проміжне становище, являючи собою модальний, тобто характерний для деякої більшості комплекс уявлень. Чим більше специфічних місцевих рис
присутні у способі мислення населення, тим вища сформованість регіонального менталітету, хоча не виключено, що в багатьох випадках він може і повністю бути відсутнім. Територіальні уявлення, очевидно, є одним із компонентів регіональної свідомості, який піддається усередненню. Вони можуть вивчатися
і на індивідуальному, і на груповому рівнях.
Зростання рівня освіти, підвищення рівня інформованості населення, врешті-решт, демократизація територіального управління призводять до "вивільнення" соціально-психологічних
факторів регіонального розвитку. "Почуття місця", регіональні
особливості менталітету, територіальні інтереси дедалі більшою
мірою змушують звертати на себе увагу на будь-якому рівні.
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Знання місцевої географії стає фактором розвитку території,
зокрема, необхідною умовою грамотної розробки і успішного
проведення регіональної соціально-економічної, екологічної і
культурної політики. При цьому її розробникам потрібно знати
не лише територію, якою управляють, а й розуміти, якою її бачать люди, що на ній живуть.
Територіальні інтереси – найактивніший компонент регіональної просторової свідомості, безпосередньо пов'язаний із діяльністю і тому спроможний змінювати умови життя населення.
Територіальні інтереси – це уявлення про території щодо цілей
і способів їх соціально-економічного розвитку. Це інтереси територіальної спільноти. Вони мають бути відображені у територіальному управлінні. Треба розрізняти носіїв і виразників територіальних інтересів. Носії – це люди, які живуть на даній території, ідентифікують і пов'язують з нею своє майбутнє. Виразники – окремі люди, організації, рухи, що виступають де-небудь з
приводу територіальних інтересів або здійснюють управлінську
чи суспільну діяльність. До них належать: депутати органів
представницької влади, керівники і працівники місцевої адміністрації, лідери і учасники суспільних рухів, вчені й проєктувальники, бізнесмени, журналісти та ін. Для ідентифікації територіальних інтересів потрібні спеціальні дослідження, спрямовані
на їх виявлення.
Найбільш явно регіональна просторова свідомість буває виражена в політичному плані. Коли її ототожнюють з поняттям
"суверенна держава", тоді вона, бурхливо розквітаючи, отримує назву націоналізму або патріотизму. Така свідомість може
проявлятися в окремих частинах держави досить інтенсивно,
якщо остання складається з надто різних територій, що мало
місце в колишньому Радянському Союзі, і незначно – в мононаціональних державах. Там, де суверенна держава ділиться на
райони за національною ознакою, регіональна свідомість може
мирно існувати, не спричинюючи ворожнечі між окремими її
частинами, як це спостерігається в кантонах Швейцарії, або,
навпаки, активізувати прагнення до незалежності (Ічкерія
в Російській Федерації).
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Як засвідчують докладні дослідження, регіональна просторова свідомість, очевидно, виникає із контактів між невеликими
групами людей, які повторюються, змінюються і тривають досить довго, щоб виникло відчуття спільного існування. Регіональна свідомість поглиблює солідарність населення в межах району і, отже, сприяє його стійкості.
Ступінь прив'язаності до району змінюється від людини до
людини, а також залежно від характеру району і його історії.
Так само одна окрема людина може відчувати почуття прив'язаності не лише до одного району, а й до міста, області, країни.
Деякі тенденції сьогодні призводять до послаблення регіональної свідомості, особливо в її найбільш фанатичних проявах, які називають провінціалізмом. Разом із технічним прогресом, полегшенням зв'язків і розширенням пересування стираються відмінності, які зберігаються тільки завдяки традиції,
розпливаються і розширюються периферійні зони між районами. Однак незважаючи на деяке послаблення регіональна свідомість продовжує зберігати своє значення. У Франції карта
політичних партій майже не змінювалася впродовж існування
чотирьох республік, двох монархій і двох імперій. Деякі географи вважають, що створення єдиної політичної системи для
всієї земної кулі повністю знищить регіональну свідомість. Це,
звичайно, не так, оскільки політичне об'єднання більш крупних
територій змусить державну політику враховувати особливості
районів різних категорій.
Людина і простір. Відомо, що активність будь-якого організму спрямована на утримування мінімальної кількості ресурсів,
необхідних для його існування. Це виражається як контроль
певного мінімального простору, на якому розміщені ці ресурси.
Ставлення індивіда до простору є засобом ставлення до ресурсів. Форми цього ставлення залежать від характеру розподілу
життєво необхідних ресурсів на даному просторі і засобів їх
освоєння. Кожен індивід, кожна соціальна структура займають
той чи інший відрізок простору ойкумени, і саме сукупність цих
територій складає загальну просторову структуру суспільства на
кожному відрізку певного часу.
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Поняття територіальності вперше сформулював орнітолог
Говард у книзі "Територія й життя птахів" (Е.В. Ноwагd. Теrritorу
and Віrd Life). Територіальністю є звичка роду пред'являти права
на простір – дану ділянку землі, а також – збереження оточення й
роду підтримкою щільності й життєздатності заселення.
Американський антрополог Едуард Т. Холл був одним із родоначальників у галузі вивчення просторових потреб людини,
і на початку 1960-х рр. він запропонував термін "проксиміка"
(від слова ргохimity – близькість). Його дослідження в цій галузі
привели до нового розуміння наших взаємовідносин з іншими
людськими істотами.
Спеціальні дослідження показали, що зниження популяцій
окремих видів тварин, їх вимирання під час відсутності епідемій за наявності корму, пов'язано зі стресовим станом, спричиненим зменшенням особистої території кожної окремої особини. Саме перенаселеність є такою фізичною реакцією на стрес.
Цим же фактором фахівці пояснюють високий рівень злочинності й інших негативних соціальних явищ в перенаселених
районах, містах.
Кожна країна являє собою територію з чітко окресленими
кордонами і прикордонними військами, які охороняють цю територію. Всередині кожної країни є ще один територіальний
поділ у вигляді штатів, графств або областей. Ці території поділяються на ще менші, які називають містами, усередині їх є райони, які складаються з вулиць, що являють собою замкнуту територію для тих, хто живе на них. Жителі кожної території об'єднані невидимим почуттям належності до своєї території. Історії
відомо немало прикладів, коли заради захисту своєї території
починалися криваві війни і вбивства.
Розмір і потреба в просторі для кожного індивідуума, на думку фахівців, є функцією чотирьох змінних: положення в соціальній ієрархії, активності, емоційності, культури. Усередині
будь-якої культури зміна в дистанції відзначає зміну будь-якої
іншої з перших трьох змінних.
Таким чином, з погляду міського планування стандарти
щільності й інші просторові стандарти можуть бути не досить
ефективними, якщо вони застосовані без врахування потреб
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людини в просторі в рамках конкретної культурної традиції.
Очевидно, людська фізіологічна, культурна, соціальна основа
має бути врахована. Все середовище життєдіяльності людини в
ідеалі повинно гармонійно відповідати особистому просторовому середовищу людини.
Під територією людини слід розуміти такий простір, який
людина вважає своїм, ніби цей простір є продовженням її фізичного тіла. Кожна людина має свою особисту територію, яка
включає простір, що оточує її власність, наприклад, будинок,
огороджений парканом, машину в дворі, спальню, особистий
стілець, і, як відзначав Т. Холл, людина має також чітко визначений (позначений) повітряний простір навколо свого тіла.
Особиста територія. Людині властива особиста територія.
Її розміри залежать від густоти населення людей у місці їх проживання. Розміри особистої просторової зони соціально і національно зумовлені. Якщо представники однієї нації, наприклад
японці, звикли до перенаселеності, інші віддають перевагу широким відкритим просторам і люблять зберігати дистанцію.
Зональні простори. Розміри особистої просторової території
людини в принципі однакові незалежно від того, чи проживає
вона в Північній Америці, Великій Британії чи Австралії. Її можна розділити на чотири чіткі просторові зони.
1. Інтимна зона (від 15 до 46 см). З усіх зон це найголовніша,
оскільки саме її людина охороняє так, як свою власність. У цю
зону дозволяється проникати тільки тим особам, які перебувають у тісному емоційному контакті з цією людиною. Це діти,
родичі, подружжя, коханці, близькі друзі. У такій зоні є підзона
радіусом 15 см, в яку можна проникнути лише через безпосередній фізичний контакт. Це надінтимна зона.
2. Особиста зона (від 46 см до 1,2 м) – це відстань, яка звичайно розподіляє нас, коли ми буваємо на коктейль-вечірках,
офіційних прийомах, офіційних вечорах і дружніх вечірках.
3. Соціальна зона (від 1,2 до 3,6 м). На такій відстані ми тримаємося від сторонніх людей – тих, яких не дуже добре знаємо.
4. Суспільна зона (більш як 3,6 м) – це відстань від аудиторії,
на якій найзручніше стояти, коли ми звертаємося до великої
групи людей.
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Зональні простори у різних націй. У багатьох європейських
націй інтимна зона становить лише 25–35 см, а в деяких менше. Просування в інтимну зону людини протилежної статі є
способом вираження інтересу до цієї людини і називаються
заграванням. Якщо загравання не приймається, людина відступає і дотримується довільної дистанції. Якщо залицяння приймається, людина дозволяє "порушнику" залишатися всередині
його інтимної зони.
В американця інтимна зона становить 90 см, а в японця –
25 см. Тому при бізнес-переговорах азіати і американці дивляться один на одного з деякою підозрою. Американці вважають, що
азіати "фамільярні і надмірно тиснуть", а азіати, що американці
"холодні і надмірно офіційні".
Незнання культурно зумовлених відмінностей в інтимних зонах різних людей може легко привести до непорозуміння і неправильних суджень про поведінку і культуру інших.
Просторові зони у міських і сільських жителів. Обсяг простору, необхідного для проживання, залежить від густоти населення в тому місці, де люди виросли. Тим, хто виріс у рідконаселених сільських місцевостях, потрібен більший особистий
простір порівняно з тими, хто виховувався в густозаселених
великих містах. У міських жителів їх особистий простір становить 46 см, у жителів невеликих міст він може досягати 1,2 м
в радіусі та більше. Люди, які виросли у віддалених або малозаселених сільських районах, зазвичай мають великі потреби в
особистому просторі, що становить 9 м.
Міські агенти з продажу вважають, що знання цих особливостей має велике значення для успіху торгових операцій з фермерами в малонаселеній сільській місцевості. Враховуючи, що
такий фермер має "повітряну оболонку" від 92 см до 1,5 м і більше, рукостискання з ним буде розцінюватися як територіальне
порушення, на яке фермер відреагує негативно і буде займати
оборонну позицію. Агенти, які мають великий успіх у продажах,
майже одноголосно заявляють, що найсприятливіші умови для
переговорів про купівлю-продаж виникають у тому випадку,
коли вони вітають жителів невеликого сільського містечка широким рукостисканням, а фермера з "глибинки" – помахом руки.
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Значна густота населення у великих містах, скупчення людей у публічних місцях істотно полегшують здійснення злочинів, зокрема кишенькових крадіжок, збуту вкраденого, приховання слідів злочину, використання злочинних прибутків і багато чого іншого.
Інтенсивний темп міського життя приводить до стискання й
ущільнення особистого простору людини, стимулює прискорений розвиток нервової системи й статеве дозрівання. Соціальна
ж зрілість і самостійність наступають значно пізніше, що приводить часом до шкідливого й соціально небезпечного відхилення у соціальній поведінці, особливо в юнацькому й підлітковому віці.
Перенаселеність у великих містах створює основу для конфліктів за місцем проживання, що є однією із причин соціальних
протестних виступів. Зокрема, численні протести жителів із
приводу ущільнення існуючої забудови – це боротьба, у т. ч.
проти зменшення звичного, обжитого ними простору.
Для забезпечення справедливості в контексті зручності проживання у міському середовищі центральне значення мають
питання доступу. Тут мається на увазі як фізичний доступ, так і
соціальний. Однією з основних рис міста, зручного для проживання людей, на думку європейських експертів, є широка доступність факторів, що зумовлюють умови проживання в місті:
належне житло, економіка, що динамічно розвивається, культура, дозвілля та інші міські послуги, здорове довкілля, освіта,
охорона здоров'я тощо.
Стратифікація просторових потреб людини за якою-небудь
ознакою (майновою, соціально-статусною і т. ін.) у сучасному
міському середовищі неприпустима й призводить лише до соціальної конфронтації. Уникнути негативних тенденцій можна
у т. ч. містобудівними, архітектурними засобами, шляхом системного регулювання функціонально-просторового розвитку
міста на основі принципів правового й інформаційного забезпечення містобудівного процесу, відкритого планування, які характерні для процесів демократизації суспільства в умовах появи
нових форм власності на нерухомість і землю. Ще одним найважливішим принципом організації міського середовища пови143

Ви
"К да
Ве иїв вн
рс сь ич
ія ки оне й у по
дл нів лігр
я ер аф
др си і
ук те чни
у т" й
.
це
н

тр

нен стати принцип її гармонічної відповідності, з одного боку,
особистому просторовому середовищу індивідуума в рамках
даної культури, з другого боку – припустимої, із психологічного
погляду, щільності "особистих просторів", тобто такої густоти
населення, за якої не відбувається концентрації негативної фізичної або психологічної реакції на фактор перенаселеності.
2.3. Теорії соціального простору

Теорія, як особлива сфера людської діяльності, що являє собою сукупність ідей, поглядів, суджень, концепцій, вчень про
навколишні реальності, пояснює емпіричну дійсність і дає цілісне уявлення про істотні зв'язки певної сфери діяльності.
Поняття соціального простору, підходи до його вивчення, а також можливості інструментального використання даного поняття є різними в теоретичних розробках різних авторів. Водночас теоретичні положення соціального простору є дедуктивно (здебільшого) побудованою системою організації знання,
оскільки кожна теорія володіє певним пояснювально-прогностичним потенціалом.
Теорія соціального простору П. Бурдьє. П'єр Бурдьє (1930–
2002) – французький соціолог, філософ, культуролог, твори якого перекладено всіма європейськими мовами. За силою впливу
на свою епоху П. Бурдьє порівнюють із Ж.-П. Сартром і вважають великим соціологом ХХ ст. Центральні ідеї його теоретичної концепції – соціальний агент, соціальна топологія, соціальний простір, поле, культурний і соціальний капітал, габітус.
Для вивчення соціальної реальності Бурдьє вводить поняття
агента на противагу суб'єктові й індивідові. Він наголошує, що
поняття "суб'єкт" використовується в поширених уявленнях про
"моделі", "структури", "правила", коли дослідник наче встає на
об'єктивістську позицію і бачить у суб'єктові маріонетку, якою
керує структура, чим позбавляє його власної активності. У цьому випадку суб'єкт розглядається як той, хто реалізує свідому
цілеспрямовану практику, підкоряючись певному правилу. Агенти ж Бурдьє не є автоматами, вони здійснюють стратегії – сво144
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єрідні системи практики, спонукувані метою, але не такі, що
спрямовуються свідомо цією метою. Бурдьє пропонує як основу
для пояснення практики агентів не теоретичну концепцію, побудовану для представлення цієї практики "розумною" або "раціональною", а опис самої логіки практики через такі її феномени, як практичне почуття, габітус, стратегії поведінки.
П. Бурдьє вважає, що соціологія повинна діяти, виходячи з
того, що людські істоти є і біологічними індивідами, й соціальними агентами. Будучи істотою природною, треба очікувати, що
людина володіє тілом, хворобами, потребами, мотивацією й
безліччю інших властивостей, які, між іншим, характеризують її
субстанцію. Біологічна складова, за розрахунками сучасних
учених, займає ніяк не менш 50 % у людській істоті. Люди як
біологічні істоти розміщуються у фізичному просторі, займаючи
певне місце й обсяг. Займане місце може бути визначене як
площа, поверхня й обсяг, що займає соціальний агент.
У П. Бурдьє соціологія, насамперед, є соціальною топологією.
Термін "топологія" (від. грец. τόπος – місце, λόγς – закон) увів
у науковий обіг у 1847 р. І.Б. Лістінг. Топологічний простір –
множина елементів будь-якої природи, де тим чи іншим способом визначені граничні співвідношення. Інакше кажучи, це
такий математичний термін або знакова конструкція, що дає
узагальнюючий образ метричного простору. Породжувальним
елементом у топології простору Бурдьє є люди як біологічні
індивіди й соціальні агенти. Вони переміщуються й роблять
інші фізичні дії.
Місце, або topos (звідси термін "топологія"), що може займати соціальний агент, визначається Бурдьє подвійно: 1) абсолютно – як та просторова точка, де в даний момент часу розташовується агент або предмет, тобто де він локалізований;
2) відносно (релятивно) – як позиція або ранг у соціальній ієрархії. У першому випадку треба говорити про абсолютну (краще
сказати евклідову) метрику: площа, поверхня й обсяг, що займає
агент або предмет, його розміри й габарити.
Бурдьє вважає, що соціальний простір являє собою ансамбль
різного типу полів, у т. ч. релігійних, економічних, етнічних
тощо. Зрозуміло, якщо взяти окремі нації, то їх можна розгляда145
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ти як суму соціальних агентів, що створюють, завдяки своїй
солідарності й кооперації, таке маленьке ціле, що більше від
механічної суми частин. А раз так, то в цього мікроцілого, тобто
субполя, виявляться такі закони, яких немає у соціальних агентів, і такі властивості, якими вони нарізно не володіють. Інакше
це не буде цілісністю. Такі субполя (релігійні, класові, етнічні,
культурні й т. д.) живуть тісними замкнутими світками, за власними законами й поняттям. Вони не розчиняються без залишку
у величезному цілому, іменованому соціальним простором суспільства, але активно взаємодіють із ним. А інакше й бути не
може, адже кожний з нас, будучи громадянином багатомільйонної держави, має роботу, наділений правами й привілеями, може
одержати освіту або медичне обслуговування, нарешті, користується інтернетом або ЗМІ не як член замкнутої громади, а як
часточка величезного цілого. Виходить, що одночасно ми входимо, належимо і є членами декількох соціальних полів.
Структура соціального простору й підпросторів-полів містить у собі три групи капіталу: економічний, культурний, соціальний. Економічний капітал – це ресурси, що мають економічну
природу (товари й гроші в першу чергу). Культурний капітал –
це ресурси, що мають культурну природу (насамперед, різні
види освіти й культурний рівень індивідів). Соціальний капітал
– це ресурси, пов'язані з належністю до тієї або іншої соціальної
спільноти (в основному зв'язки, якими можна скористатися індивідові через її членів). Розподіл різних видів капіталу в суспільстві також характеризує його соціальний простір. Звідси в
Бурдьє випливає постановка проблеми влади над капіталом, що
означає те ж саме, що й влада над соціальним простором.
За Бурдьє, соціальне поле – це логічно сконструйована структура, свого роду середовище, у якій здійснюються соціальні
відносини. Разом з тим соціальне поле – це реальні соціальні,
економічні, політичні й інші інститути, наприклад держава або
політичні партії. Тобто соціальна реальність у деякому сенсі
0і подібна до поля.
Ця подоба виражається через дві сутності поля. Перша із цих
сутностей може бути позначена як "фізична", тобто соціальне
поле подібно фізичному полю, на ньому діють деякі сили. Якщо
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піднести до магніту залізний елемент, то він попадає в магнітне
поле й притягується. Те ж саме, на думку Бурдьє, відбувається й
у суспільстві, тільки як магніти тут діють соціальні норми, культурні традиції, правила поведінки, влада, гроші тощо. Саме вони
впливають на людей і змушують їх поводити себе певним чином. Однак у фізиці вплив магнітного поля залежить і від його
сили, і від маси об'єкта. Залізний елемент малого розміру до
магніту притягнеться, а набагато більший – ні. Тут знову можна
провести аналогію із соціальною реальністю, причому соціальною реальністю суспільства постмодерну, де в умовах соціокультурної еклектики дедалі складніше стає зустріти єдині, уніфіковані норми та правила поведінки, однаково сильно діючі на
всіх соціальних суб'єктів. При цьому на будь-яку людину в кожен момент часу впливає безліч різних полів соціальних норм,
з різною силою та інтенсивністю. Якщо розібратися, то дійсно:
на поводження кожного з нас примусовим чином впливають такі
сили, як влада грошей, традиції середовища, рівень і профіль
освіти. Ми можемо не бажати цього впливу на нас, але не підкоритися не можемо. Такі сили мають об'єктивний характер, а їх
конфігурація й вектор формуються десь над нами й за нашою
спиною. Політична система суспільства нам непідвладна, ми не
робимо на неї майже ніякого впливу, наш голос на виборах –
мікроскопічно незначуща величина. Політичні партії, так само
як і великі корпорації, домовляються за нашими спинами й
створюють таку конфігурацію векторів впливу, що вигідна тільки їм, але яка змушує нас підкорятися цій об'єктивній силі.
Існування соціального простору в Бурдьє нерозривно пов'язане з іншим поняттям: баченням або сприйняттям соціального
світу. Це продукт подвійного соціального структурування. З одного боку, сприйняття структуроване об'єктивно, тобто умовами
проживання, соціальним станом і походженням, з другого – суб'єктивно, ціннісним світом, диспозиціями, іміджем, перевагами
й іншими атрибутами символічного простору. Об'єктивна складова сприйняття пояснює те, чому у власників великого культурного капіталу більше шансів стати відвідувачами музеїв, ніж у
тих, хто цього капіталу позбавлений. На відміну від структурно
інституалізованих зовнішніх умов, що визначають сприйняття,
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його суб'єктивна складова рухлива, невизначена й розпливчаста.
Однак хоча погляди й думки людей раз у раз змінюються, у них
теж простежується певна структурованість. Вона визначається
загальноприйнятими забобонами, стереотипами масової свідомості, мовою, що має свою логіку й у той же час виступає колективним продуктом, традиціями, звичаями й загальними соціальними практиками.
Другу сутність поля можна назвати "топологічною". Тут доречно говорити про простір (соціальний простір), у якому перебувають як окремі агенти, так і соціальні спільноти, групи, класи. Це своєрідна "карта", на якій соціальні суб'єкти розташовані
один відносно одного в категоріях "далі/ближче". Причому простір цей багатомірний, він складається з різних полів: політичного, культурного, економічного, релігійного. Цим полям відповідають субполя. У полі релігії, наприклад, можна виділити субполя католицизму, православ'я, ісламу й т. д. При цьому кожне
субполе передбачає свої правила та норми поведінки, свої сили,
що діють на присутніх у ньому агентів, а також свою систему
ієрархізації соціального простору.
Фізичний і соціальний простір – зовсім різні речі. Бурдьє
вважає, що фізичний простір визначається за взаємними зовнішніми сторонами утворюючих його частин, у той час, як соціальний простір – за взаємовиключенням (або розрізненням) позицій, які його утворюють. Однак розташування і розрізнення –
універсальні властивості як фізичного, так і соціального простору. Подібність між ними полягає ще й у тім, що простір, у якому
живе Homo sapiens, є соціально позначеним і сконструйованим.
Це стосується й фізичного і соціального простору. У П. Бурдьє
фізичний простір є соціальною конструкцією й проекцією соціального простору, соціальна структура в об'єктивному стані
(як, наприклад, план міста), об'єктивізація й натуралізація минулих і нинішніх соціальних відносин. Соціальний простір,
знайшовши собі фізичну реалізацію в межах міста, являє собою розподіл різних видів благ і послуг, а також індивідуальних агентів і/або груп, що мають можливість їх присвоєння
(залежно від наявного в них капіталу, а також від фізичної дистанції, що відокремлює від цих благ).
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Відмінність двох сутностей складається, напевно, у тім,
що розташування у фізичному просторі зрима, а в соціальному – тільки мислима. Позицію, скажімо, індивіда в класовій
ієрархії побачити неможливо, вона визначається ним самим
(самореференція) або іншими людьми за зовнішніми ознаками: дохід, капітал, освіта, влада тощо. Так вже сконструювали
свій простір люди, що влада, престиж та інші символічні
ознаки служать достатньою підставою для встановлення соціальної позиції кожного з нас.
Дві фундаментальних властивості – співвідносна, або релятивна, позиція соціальних агентів стосовно інших місць (вище, нижче, між) і дистанція, що відокремлює це місце від інших місцьпозицій, – визначають метрику соціального простору Бурдьє.
До двох зазначених вище фундаментальних властивостей –
співвідносності позицій і дистанції між ними – у Бурдьє додається третя фундаментальна властивість – ієрархічність. Вона
логічно пов'язана із двома першими, а причиною її появи виступає суспільний поділ праці. Завдяки ієрархії й поділу праці соціальний простір здобуває структуру.
Однак разом поділ праці, ієрархія й субполя надають соціальному простору його багатомірність. Бурдьє прямо стверджує, що
готовий зобразити соціальний світ у формі багатомірного простору, побудованого на принципах диференціації й розподілу. Окремі агенти, групи агентів, класи й сфери суспільства (політична,
економічна, релігійна), виділені за певними властивостями, становлять субполя в соціальному просторі. Якщо ці властивості
розглядати не тільки як застиглі характеристики, скажімо віросповідання або рівень освіти, а як якісь активні властивості – соціальні дії й взаємодії, то субполя перетворюються на поля сили.
Соціальний простір у Бурдьє – абстрактна довжина, конституйована ансамблем підпросторів або полів (економічне
поле, інтелектуальне поле та ін.), які зобов'язані своєю структурою нерівному розподілу окремих видів капіталу, і може
сприйматися у формі структури розподілу різних видів капіталу, що функціонують одночасно як інструменти й цілі боротьби в різних полях.
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Концепція соціального простору А. Лефевра. Проблематика
простору реалізується у творчості А. Лефевра (1901–1991) наприкінці 70-х рр. ХХ ст. У книзі "Виробництво простору" автор
висловлює думку про те, що за сучасної доби існує необхідність
науки про простір, яка вже бореться за те, щоб з'явитися на світ
протягом певного часу. Проте існують численні ускладнення,
пов'язані зі становленням такої науки – постійні зрушення до
суто описового характеру вивчення простору та перехід на позиції системного його аналізу і моделювання, що не дають змогу
дійсного розвитку знання про простір і стають на заваді отримання нею аналітичного статусу.
А. Лефевр виділяє три ключові ідеї, що утворюють контури
концепції соціального простору: 1) простір являє собою динамічне утворення; 2) в якому неусувним є його соціально-політичний вимір – процес повсякденного виробництва й відтворення
соціальних відносин завжди має просторові імплікації; 3) це
означає, що соціально-просторові відносини можна і потрібно
змінювати (у т. ч. революційним шляхом).
Одним із центральних завдань, які Лефевр ставив перед собою, було розроблення "єдиної теорії простору", названої ним
спаціологією (spatioligy). Йдеться про спробу запропонувати
таку концепцію, яка змогла б уникнути редукціонізму10 в аналізі простору й тим самим подолати "подвійну ілюзію", властиву метафізичним підходам: "ілюзію прозорості", реалізовану
шляхом фетишизації простору уявленням (коли воно зводиться
до ідей/представлень про простір і розглядається як ментальна
– дешифрована реальність), і "реалістичну ілюзію", реалізова10

Редукціонізм (лат. reductio – відсування назад, повернення до попереднього стану) – методологічний принцип, згідно з яким вищі
форми матерії можуть бути повністю пояснені на основі закономірностей, що властиві нижчим формам, тобто зведені до нижчих форм,
наприклад, біологічні явища – за допомогою фізичних і хімічних
законів; соціологічні – за допомогою біологічних і т. ін. Таке спрощення іноді дозволяє зрозуміти складні процеси (приклад – планетарна модель атома).
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ну через реіфікацію11 простору (коли воно зводиться до матеріальних об'єктів і розглядається як природно/об'єктивно дане).
Необхідність у єдиній теорії простору продиктована не тільки теоретичною, але й насамперед практичною (соціальнополітичною) необхідністю: з погляду Лефевра, єдина теорія, що
розглядає простір як динамічний процес, дозволить демістифікувати і декодувати простір (як особливу ідеологію, яка дає про
себе знати в організації як окремих соціально-тілесних практик,
так і в організації життєвого простору сучасних міст у цілому)
через аналіз його структури, а також норм і цінностей, завдяки
яким ця структура створюється й відтворюється. На думку
Лефевра, редукціоністські теорії не просто формують перекручені уявлення про простір, але, будучи ідеологічно ангажованими, породжують "неправильну свідомість": фрагментація й поділ породжують нерозуміння й відчуження, що сприяє збереженню й підтримці існуючого status quo. Перетворити простір у
пасивний контейнер і розглядати його поза всякими соціальними відносинами – як простір "у собі" (сформований "самим перебігом речей", природою) – виявляється досить легко після
того, як воно розбите на фрагменти, коли соціальне й смислове
розглядаються поза зв'язком з фізичним.
Подолати властивий метафізиці редукціонізм означає побачити динамічний зв'язок між фізичним (природа), ментальним
(ідеї/теорії) і соціальним просторами, розглядаючи їх не як окремі регіони, а в їх єдності. Споконвічна соціальність простору
означає для Лефевра, що питання про виробництво простору
повинне бути поставлене у контексті проблеми виробництва й
відтворення соціальних відносин. Саме в цьому (не холістському) значенні Лефевр використовує слово "єдина", коли заявляє
про необхідність побудови "єдиної теорії простору".

11

Реіфікація (англ. та фр. reification) – філософське та соціологічне
поняття, яке означає перехід внутрішньої активності суспільної людини в її предметно-практичну дію, розгляд абстракції як об'єкта, іноді –
опредметнення, уречевлення ідей і понять; процес перетворення абстрактних понять у ніби реально існуючі феномени.
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Триєдність простору, запропонована Лефевром, та його осягнення є важливим кроком на шляху аналізу соціального простору. Він неодноразово підкреслює цю схему вивчення простору.
Такий підхід, на його думку, зумовлений потребою у т. зв. унітарній теорії простору, мета якої полягає у "відкритті чи у побудові теоретичної єдності між "полями", які сприймаються окремо, – як молекулярна, електромагнітна чи гравітаційна сили у
фізиці. Поля, що нас цікавлять, це, по-перше, фізичне поле –
природа, Космос, по-друге – ментальне, включаючи логіку та
формальні абстракції, по-третє – соціальне. Інакше кажучи, ми
опікуємось логіко-епістемологічним простором, простором соціальних практик, простором, охопленим сенсорним феноменом, включаючи такі продукти уяви, як проекти та проекції,
символи та утопії". Важливо зазначити, що кожне з полів, просторових сфер зі схеми Лефевра не є автономним: вони включають, передбачають, підтримують одне одного. Аналізуючи простір, важливо навчитися бачити його комплексно, одночасно у
трьох зрізах: матеріальному, соціально-політичному й науководослідному. Лефевр розрізняє:
1. Репрезентації простору. Це означає, що простір розуміється (conceived) й інтерпретується професіоналами (архітекторами, філософами, політиками, соціологами, урбаністами, інженерами, географами, фахівцями з міського планування та ін.). Цей
порядок закріплюється за допомогою контролю знання, знаків і
кодів: контролю над засобами дешифрування просторових практик і над виробництвом знання про простір. Репрезентації простору – це репрезентації влади й ідеологій, вони знаходять своє
втілення в обжитому просторі (просторах репрезентацій). Цей
"зріз" прямо пов'язаний з відносинами виробництва й порядком,
які формуються цими відносинами, знаходячи свій "об'єктивний
вираз" у пам'ятниках, вежах, фабриках, офісах тощо.
2. Простори репрезентацій. Це простір мешканців/користувачів або "обжитий простір" (lived space). Мова йде про дорефлексивний, повсякденний досвід простору, який "скоріше відчувають, ніж мислять". Цей "зріз" має те "афективне ядро", завдяки якому формуються "просторові прихильності", що роблять наше соціальне життя більш стійким й ціннісно значущим:
152

Ви
"К да
Ве иїв вн
рс сь ич
ія ки оне й у по
дл нів лігр
я ер аф
др си і
ук те чни
у т" й
.
це
н

тр

батьківщина, рідний дім, своя кімната, улюблений сквер тощо.
Обжитий простір поєднує в собі, як зауважує А. Лефевр, реальне й уявлюване. Саме тут виявляють себе відносини панування,
підпорядкування й опору, а також можливість виникнення
"інших просторів" (counterspaces), що створюють умови для
опору домінуючому порядку.
3. Просторові практики. Йдеться про процес виробництва
матеріальної форми соціальної просторовості, про практики, що
структурують соціальний простір (наприклад, практики організації праці, дозвілля, політичного життя). Ці практики охоплюють виробництво й відтворення, задум і реалізацію, представлений й обжитий простір й так чи інакше забезпечують його соціальну зв'язаність, безперервність і те, що Лефевр називає "просторовою компетенцією".
4. Описана "просторова тріада" дозволяє Лефевру вибудувати важливу для нього соціально-критичну лінію: з її допомогою він показує, що відносини між сприйняттям, розумінням і
обживанням простору не є стабільними, а отже – їх можна й
потрібно змінювати.
У сучасному способі виробництва, як зазначає автор, а також
у наявному нині суспільстві простір має певну, властиву лише
йому, специфічну реальність у тому самому сенсі, що і товар,
гроші, капітал. Соціальний простір є абстрактним і водночас
реальним, конкретним, інструментальним, хоча, як і знання, він
простягається поза інструментальністю. Саме коли соціальний
простір не збігається з ментальним простором (як його схильні
інтерпретувати філософи та математики) і з фізичним простором
(визначеним чуттєвою практикою та сприйняттям "природи"),
виявляється його специфіка: він не може бути зведеним до сукупності речей, до суми чуттєвих фактів так само, як він не
складається з порожнечі, заповненої, подібно до посуду, різними матеріалами, він не зводиться до "форми", яка надається
явищам, речам, фізичній матеріальності.
За Лефевром, соціальний простір – це не річ серед інших речей, не продукт серед інших продуктів. Він включає вироблені
речі й взаємини між ними в їх співіснуванні й одночасності.
Соціальний простір є результатом послідовності цілого ряду
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операцій і тому не може бути зведений до звичайного об'єкта.
У той же час у ньому немає нічого уявлюваного, нереального
або "ідеального", як у репрезентації, ідеї або сновидінні. Будучи
результатом дій, зроблених у минулому, він сам дозволяє діям
відбуватися. Будь-який редукціонізм у дослідженні простору
непродуктивний – він закриває шлях до інших його вимірів.
У результаті свого аналізу Лефевр доходить висновку, що будьякий простір припускає, містить і приховує соціальні відносини,
і це при тому, що простір – це не річ, а скоріше мережа відносин
між речами (об'єктів і продуктів). Соціальні відносини можуть
реально існувати тільки у формі просторових відносин (у всій їх
повноті, не редукуючи цей досвід до якогось одного виміру). Без
цього ці відносини залишилися б у царстві "чистої" абстракції,
тобто б царстві репрезентацій, а отже – ідеології: у царстві багатослівності, словоблудства й порожніх слів.
Простір, за Лефевром, ніколи не виробляється в тому розумінні, як виробляється кілограм цукру або ярд тканини. Не є
він й сукупністю місць або положень. Було б коректніше сказати, що він одночасно є й передумовою, і результатом суспільних надбудов. Держава та її інститути потребують простору,
але в просторі, який вони можуть організувати відповідно до їх
специфічних вимог. Будучи продуктом, який використовують і
споживають, він також є засобом виробництва; мережі обміну,
потоки сировини й енергії формують простір і детерміновані
ним. Таким чином, цей засіб виробництва, який сам вироблений, не можна відокремити ні від продуктивних сил, включаючи технології й знання, ні від соціального поділу праці, яке
його оформляє, його також не можна відокремити від держави
й суспільних надбудов.
Соціальний простір є соціальним продуктом, і як продукт до
того ж слугує інструментом як думки, так і дії; простір безумовно є не лише засобом виробництва, але також інструментом
здійснення владних прагнень, проте інструментом, який не так
легко опанувати та використовувати у власних цілях. Простір,
як про це пише французький дослідник, є засобом контролю,
а отже – панування та влади, але при цьому, як такий, певною
мірою вислизає від тих, хто його використовує. Соціальні та
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політичні (державні) сили, які його породили, прагнуть підкорити його собі, але це їм не вдається; ті ж, хто підштовхує просторову реальність до свого роду автономії, яка не піддається пануванню, намагаються її вичерпати, зафіксувати, щоб поневолити.
Французький науковець наголошує на тому, що кожне суспільство формує свій власний простір, який є особливим, специфічним, залежність характеру даного простору зумовлена при
цьому характером типу виробництва, разом з його специфічними відносинами. Соціальний простір вміщує та визначає (ієрархізує) соціальні відносини репродукції (відносини між статями,
віковими групами, разом зі специфічною організацією родини)
та відносини виробництва (розподіл праці та його організацію у
формі ієрархічних соціальних функцій). Ці два типи відносин,
виробництво та відтворення, нероздільно пов'язані один з одним. З приходом капіталізму і далі, за доби неокапіталізму, потрібно брати до уваги вже не два, а три рівні: біологічне відтворення (родина), відтворення трудової влади (виробничого класу
як такого) та відтворення соціальних відносин виробництва.
У концепції А. Лефевра простір постає в триєдиній іпостасі:
як простір фізичний, концептуальний та соціальний. Лефевр
наголошує на тому, що соціальний простір є соціальним продуктом, тому знання про нього та його вивчення має відтворювати та пояснювати процес виробництва простору даним суспільством. Людина проживає в середовищі, активно його обживає, і воно водночас постає для неї як дана цілісність, разом
з асоціаціями, уявленнями щодо нього. Тому слід казати про
співіснування процесу виробництва та продукту виробництва
як двох неподільних аспектів реальності, а не двох окремих
теоретичних надбудов.
Тріалектика соціального простору Е. Соджи. Американський дослідник Едвард Соджа (1940–2015) у своїй праці "Постмодерні географії" ставить завдання "опросторовлення" конвенціонального наративу – (офіційно встановленого знання) шляхом відтворення інтелектуальної історії становлення та розвитку
критичної соціальної теорії навколо географії, історії та суспільства. Автор визначає коло проблем, пов'язаних з існуванням
двох ілюзій щодо простору, через які ускладнюється його ви155
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вчення. Це, з одного боку, "ілюзія непрозорості", тобто бачення
лише поверхової матеріальності, форми, до яких застосовуються
процедури вимірювання та опису (phenomenal description); з другого – "ілюзія прозорості", яка зводить простір до феномену
чистого мислення (ideation) та репрезентації.
Соджа засвідчує своє прагнення здійснити, як він каже, "опросторовлення" критичної теорії. Нові творчі перспективи відкриває
"троїчна діалектика" простору, часу та соціального буття.
Бачення тріалектики соціального простору, яке пропонує
Е. Соджа, як і у А. Лефевра, базується на уявленні про існування
трьох просторів. Перший простір – осяжний (сприйнятий) простір (perceived space), другий – осмислений простір (conceived
space), третій простір, на якому найбільше зосереджена увага
Соджи, – це життєвий простір (lived space).
1. Перший простір – це матеріальний простір, який людина
обіймає на земній поверхні – стосунки між соціумом та природою, архітектура та створене довкілля. Це т. зв. первинні просторові знання. Як емпіричний текст перший простір може бути
прочитаний на двох рівнях: рівні акуратних описів навколишньої реальності та іншому, який полягає в пошуку просторових
пояснень здебільшого в зовнішніх соціальних, психологічних,
біофізичних процесах. Це фізичний світ, який сам по собі є фундаментально неповним та частковим.
2. Другий простір складається з проекцій в емпіричний світ
зі світу ментальних осягнень, уявної географії. Це знання щодо
матеріальної реальності, яка може бути збагненою в основному
через мислення як чисте мислення.
3. Третій простір є практикований фізично, емоційно, інтелектуально, ідеологічно.
Слід зазначити, що розробка просторової проблематики Соджи
цілком ґрунтується на трирівневому баченні простору Лефевром, хоча відповідно до специфічних теоретичних віянь у сучасній науці Соджа віднаходить особливі акценти та шляхи аналізу реальності. Як послідовник концепції Лефевра, Соджа вказує, що соціальний простір є соціальним продуктом, для нього
організація простору є одночасно віддачею (рикошетом), що
формує соціальні відносини. Порівняння третього (життєвого)
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з репрезентаційним простором Лефевра виявляють акцент Соджи
на політичний вибір та життєвий простір як стратегічні локалізації та місця протистояння.
Соціологія простору Г. Зімеля. Засновником аналізу простору
в соціології вважається Георг Зімель (1858–1918). Він характеризує
соціальний простір як недієву форму, що існує лише завдяки енергії діяльності суб'єктів. Концепція соціального простору Г. Зімеля
базується на розгляді його як форми для здійснення подій у світі:
будь-яке взаєморозташування людей неминуче набуває просторової форми, але наповнювані її змісти є незалежними від просторових характеристик. Зімель не розглядав простір як діючий соціальний фактор, оскільки зміст форм залежить від компонентів, що
наповнюють цей простір, а не від самого простору. Простір постає
як феномен, що може сприйматися по-різному, у різних модусах,
наприклад, простір, який займає певна соціальна група, може виступати основою єдності простору групи.
Зімель спрямовував свою увагу на просторові виміри соціальних взаємодій, форм соціальної дистанції, соціальної, фізичної і психологічної диференціації. Просторові форми, що стикаються одна з одною в соціальній інтеракції, містять п'ять основних якісних характеристик простору:
1. Виключність (ексклюзивність), унікальність простору.
Кожна частина простору володіє виключністю, або унікальністю: кожна конкретна соціальна форма може бути визначена, хоч
і по-різному, конкретними просторами. Інтеракція між суб'єктами прив'язана до території, яка є поміченою, маркованою певним чином. Простір набуває ексклюзивних ознак залежно від
суб'єктів, які в ньому перебувають.
2. Межі простору, соціальне розмежування. Простір володіє
властивістю можливості бути поділеним на частини в тих чи інших
цілях, він може обрамлятися кордонами. Зімель наводить аналогію
з рамкою для картини. Межа – це не просторовий факт із соціологічними наслідками, але соціологічний факт, що формується просторово. Просторова організація підсилює соціальний порядок.
3. Фіксація соціальних форм у просторі як сталість просторових пропорцій. Просторовою рисою соціальних форм є мож157
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ливість фіксації або локалізації соціальної інтеракції у просторі.
Зімель вказує на її чотири варіанти: по-перше, континуум – від
повного локального зв'язку суб'єктів до ситуації повної свободи;
по-друге, фіксація соціальної форми в певному фокусі; по-третє,
зведення разом елементів, які інакше були б розрізнені; почетверте, індивідуалізація місця. Простір умовно закріплюється
за певним соціальним суб'єктом.
4. Просторова близькість і дистанція. Взаємозв'язок між близькістю та дистанцією є результатом того, що всі соціальні інтеракції можна проранжувати за шкалою близькості чи віддаленості. Існують дистанція, відстороненість і байдужість щодо тих,
хто просторово близький, так само як і тісні зв'язки з віддаленими в просторі. Просторові відстані визначають, впливають на
взаємини між суб'єктами, організацію їх простору.
5. Рух простору і рух у просторі. Можливість зміни місця не
тільки цілими групами, які переміщають свої просторові детермінанти, але і окремими індивідами з певними функціями або
просто мандрівники.
Головний задум ідеї Зімеля – продемонструвати, що саме соціальна взаємодія перетворює те, що раніше було пустим і негативним на дещо для суб'єктів осмислене. Соціальність наповнює
простір. В трактовці Г. Зімеля простір соціальний тому, що він
освоєний суб'єктом, і за цією ж причиною він може мати межі,
які, у свою чергу, визначаються розподілом впливу, діючими
зв'язками, зонами діяльності суб'єкта. Тому взаємодія суб'єктів
щодо простору є його наповненням, наданням йому соціального
значення. Сам по собі простір визначається Зімелем як форма,
що не має чинникової дії.
Зімель виділяє чотири типові просторові форми, що виникають із соціальних:
 перша – це структурування простору відповідно до принципів політичної та економічної організації;
 друга – локальна структура, що виникає з відносин домінування;
 третя – фіксовані локальності як вираження соціальних зв'язків;
 четверта – пустий простір як вираження нейтральності, нічийна територія.
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Згідно із Зімелем, простір може бути:
1) однозначно класифікований як простір групи чи спільноти,
2) розглядатися як простір взаємодій і взаємовпливів,
3) бути простором не тільки розміщення, але й переміщення,
4) бути простором співіснування соціальних груп.
Соціальний простір Зімель бачить як форму соціального порядку – узгодження всіх елементів простору і підкорення цього
стану певній домінуючій вимозі, ціннісному пріоритетному орієнтиру. Порядок – не тільки узгодження, але й співвідносність
елементів простору, що передбачає наділення цих елементів
подібними властивостями. У впорядкованому просторі кожен
елемент пов'язаний з іншими функціонально, організаційно,
логічно, за загальними критеріями їх оцінки з боку спостерігача.
Порядок передбачає наявність фільтраційних механізмів, що
забезпечують стабільність функціонування суб'єктів простору і
його як цілісності. Але можливий й хаотичний стан простору,
ознаками якого виступатимуть:
 порушення функціональної залежності одних елементів від інших;
 дестабілізація діяльності суб'єктів, втрата ними відчуття комфортності в соціальному просторі.
У своїх дослідженнях Зімель значну увагу приділяв кордонам, які, з одного боку, надають соціальному просторові характеристику стійкості структури, а їх емансипація дозволяє розширити можливості суб'єкта в соціальному світі – тож звідси
походить принципова важливість їх проведення: межа – це не
просторовий факт із соціологічним ефектом, але соціологічний
факт, який просторово оформлюється, – стверджує Г. Зімель.
У процесі соціалізації суб'єкт засвоює соціальні межі, які, будучи репрезентованими у просторі, є семантичними, в цьому і
проявляється подвійний, смисловий і просторовий характер
кордонів. Кордони є однією з умов соціально-просторової ідентифікації, визначають соціальні і фізичні дистанції між інтегрованими цілісностями соціальних груп.
Концепція дисциплінарного простору М. Фуко. Досліджуючи значення простору в "Питаннях географії" та в прочитаній у
1967 р. лекції з назвою "Про інші простори" (перекладена англійською мовою 1986 р.), Фуко (1926–1984) висунув поняття
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"історії простору", яке намагається висвітлити соціальні механізми витворення простору, складний зв'язок між простором,
знанням та владою. Фуко належить концепція дисциплінарного
простору і способу організації соціального простору як засобу
прояву соціального контролю, форми влади.
Проблематизація соціального простору у М. Фуко відбувається через дискурс про умови його існування, суть яких: умови
існування структури соціального простору, умови його динаміки і умови його генезису. Кожна умова являє собою одну з трьох
онтологій. Аби виявити структуру соціального простору, необхідно розглядати його як простір знання (онтологію знання) – не
універсальну, але конкретно історичну формацію, адже кожна
епоха має свій простір знання, що являє собою множину всіх
наявних соціальних практик.
Фактором динаміки соціального поля, що пояснює зміну пізнавальних просторів, виступає інстанція влади, тобто для вивчення динаміки соціального простору він розглядається як простір влади. Відносини влади віртуальні, потенційні, визначають
лише можливості й імовірність взаємодії, їх матерія плинна,
а функція дифузна. Відносини влади іманентні та конститутивні
щодо простору знання, в якому вони актуалізовані і яке вони
структурують та ієрархізують. Елементами простору влади є
множина відносин сил або точок сили: номадичних, нейтральних, інтенціональних, локальних, нелокалізованих, нестабільних, повсюдних, несуб'єктних, таких, що водночас виступають
як сила породження і як сила придушення.
Умови оформлення відносин влади вводяться Фуко в концепції суб'єктивації, чим задається третя умова існування соціального простору, яка виступає як онтологія Я, яка визначає факт
того, що суб'єкт здатен бажати і він конституйований як етичний суб'єкт.
Соціальний простір визначений сферами, в яких формується
ставлення суб'єкта до самого себе, а його генезис здійснюється
через формування цього ставлення і через його практику, результатом чого є зміна суб'єкта, становлення не-суб'єкта суб'єктом.
М. Фуко розрізняє просторові уявлення двох типів: утопію та
гетеротопію. Утопія є місцем розташування без конкретного
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місця локалізації, підтримуване зв'язком прямої або оберненої
аналогії з реальним простором. На відміну від утопії, гетеротопія є абсолютно реальними, уречевленими місцями. Це простори, що містять символічні значення. Гетеротопія в концепції
М. Фуко є ознакою, що існує в будь-якій системі чи інституції. Її
точки існують незалежними одна від одної, вони є замкненими
системами і місцями розташування всередині суб'єктного простору реальності, будучи частиною життя завдяки руху; вони –
транзитні станції.
М. Фуко розкрив нерозривну єдність простору, влади та
знання. Він розвинув ідею того, що влада та домінування з'являються там, де політика поєднується з простором і знанням.
Знання про людину і про організацію простору відкривають
можливість для влади перетворити весь фізичний простір повсякденного життя в дисциплінарному просторі. Весь соціальний простір фактично перетворюється на політичний, адже наглядацька влада намагається впровадити "фізико-політичні"
технології у всі сфери життя.
Фуко заперечує гомогенність та порожність як властивості
простору, вважаючи його гетерогенним, сповненим сукупністю
різноманітних соціальних відносин.
2.4. Інформаційний простір
як складова соціального простору

Сутність інформаційного простору. Інформаційний простір – це середовище, яке охоплює сукупність усіх інформаційних потоків як національного, так і іноземного походження, які
доступні на території держави і на яку поширюється її юрисдикція. Він являє собою інформаційне середовище на території
держави, в якому відбуваються інформаційні процеси щодо
створення, збирання, одержання, зберігання, використання, поширення, охорони та захисту інформації, інформаційних продуктів та інформаційних ресурсів, а також інформаційна взаємодія
організацій та громадян і задоволення їх потреб відповідно до
чинного національного законодавства.
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В інформаційному аспекті розуміння терміна "інформаційний
простір" базується на визначенні інформаційної сфери. Інформаційна сфера являє собою сукупність суб'єктів інформаційної
взаємодії або впливу; власне інформації, призначеної для використання суб'єктами інформаційної сфери; інформаційної інфраструктури, що забезпечує можливість здійснення обміну інформацією між суб'єктами; суспільних відносин, що складаються у
зв'язку з формуванням, передачею, поширенням і зберіганням
інформації, обміном інформацією всередині суспільства. Інформаційна сфера – сукупність відносин, що виникають при:
 формуванні й використанні інформаційних ресурсів на основі
створення, збору, обробки, нагромадження, зберігання, пошуку,
поширення й надання споживачеві документованої інформації;
 створенні й використанні інформаційних технологій і засобів
їх забезпечення;
 захисту інформації, прав суб'єктів, що беруть участь в інформаційних процесах та інформатизації.
Як сфера правового регулювання інформаційна сфера – це
сукупність суб'єктів права, що здійснюють інформаційну діяльність, об'єктів права, щодо яких або у зв'язку з якими ця діяльність здійснюється, і соціальних відносин, регульованих правом
або підлягаючих правовому регулюванню. Окремо взяті інфосфери, як складові глобального інформаційного простору, можуть вступати у взаємодію як із самим інформаційним простором, так і з іншими інформаційними сферами. Дві й більше інфосфери можуть вступити в комунікацію між собою за наявності загального протоколу обміну інформацією, коду або мови,
зрозумілого обом учасникам комунікативного акту.
У сучасних умовах дихотомія категорії соціальний простір
полягає в наступному. З одного боку, є глобальна економіка, що
працює у ритмі єдиного виробництва незалежно від географічного розташування підприємства, інтернет, що дозволяє в планетарному вимірі здійснювати інформаційний обмін у масштабі
реального часу. Ці речі роблять поняття простору ніби другорядним при оцінці подій і фактів соціальної дійсності. З другого
боку, стирання географічних кордонів, зсув годинних поясів
актуалізують знаходження відповіді на запитання: де це відбу162
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вається? Причому з погляду соціології важливо не тільки географічне місце розташування, але й знання безлічі інших соціальних характеристик.
У сучасному соціумі інформаційна сфера має дві складові:
інформаційно-технічну (штучно створений людиною світ техніки, технологій тощо) та інформаційно-психологічну (природний
світ живої природи, який включає і саму людину). Відповідно,
в загальному випадку інформаційну безпеку суспільства (держави) можна представити двома складовими частинами: інформаційно-технічною безпекою та інформаційно-психологічною
(психофізичною) безпекою.
Технологічною базою формування інформаційного простору сучасного суспільства виступають інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ), які мають найважливіші компоненти:
комунікації; інтернет; комп'ютери; інформаційні ресурси на
електронних носіях. Сукупність перелічених компонентів
утворює технологічну базу інфокомунікаційного середовища.
Фахівці у галузі інформатики зосереджують увагу винятково
на розвитку інфокомунікаційного середовища (інфраструктури
інформаційного середовища). При цьому упускається істотна
обставина. ІКТ реалізуються не самі по собі, а за певних організаційних умов, тобто в соціальних організаціях, а потреба
у використанні сучасних засобів обробки інформації формується під впливом соціальних інститутів суспільства. Соціальні
інститути виступають, з одного боку, як фактор розвитку ІКТ,
а з другого – як умова їх розвитку. Як фактор розвитку ІКТ
соціальні інститути беруть активну участь у формуванні інформаційних потреб суспільства, задіюють інформаційні технології в процесі реалізації своїх функцій.
Соціальні організації, незалежно від їх специфіки, забезпечують безпосереднє задоволення інформаційних потреб індивідів. Специфіка соціальної організації проявляється в тому, що,
по-перше, вони впроваджують специфічні для конкретного виду
діяльності інформаційні технології й, по-друге, задовольняють
специфічні для кожної сфери життєдіяльності індивіда інформаційні потреби. Рівень інформатизації діяльності соціальних організацій визначає рівень інформатизації суспільства, тому їх
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діяльність в інформаційному середовищі характеризується переважно кількісними показниками.
Інформаційна політика розглядає переважно інформаційнопсихологічну складову інформаційних процесів. Відповідно, для
інформаційної політики найбільше значення має інформаційнопсихологічна складова інформаційного простору – інформаційно-психологічна сфера, яка являє собою частину інформаційної
сфери, що пов'язана із впливами інформації на психічну діяльність людини. Вона утворюється сукупністю людей, інформації,
якою вони обмінюються і яку сприймають, суспільних відносин,
що виникають у зв'язку з інформаційним обміном і інформаційними впливами на психіку людини.
Щодо соціальних систем, то під інформаційною сферою найчастіше розуміється саме інформаційно-психологічна сфера.
Важливою частиною цієї сфери є люди. Психічна діяльність
людей становить основу розвитку всіх сфер громадського життя, визначає інтелектуальний потенціал суспільства, його здатність до розвитку, гідного існування у світовому співтоваристві.
На основі цієї діяльності формується культура, суспільна свідомість, суспільна думка щодо всіх соціально важливих подій.
Психічна діяльність, що базується на зборі, обробці, зберіганні,
передачі й поширенні інформації, визначає особистісну своєрідність людини, її духовні потреби, мотивацію поведінки, моральні цінності, світогляд, ставлення до оточення і суспільства в
цілому. Інформаційна сфера є системоформуючим чинником
життя суспільства. Вона активно впливає на стан економічної,
політичної, оборонної й інших складових національної безпеки.
Розглядаючи інформаційний простір з позиції синергетики,
його можна представити як відкриту самоорганізуючу систему,
яка включає величезну різноманітність інформаційних потоків
та інформаційних полів, що взаємодіють. Для інформаційної
політики важливе значення має розгляд інформаційного простору як простору не стільки фізичного, скільки соціального типу.
Важливою відмінною рисою інформаційного простору, що дозволяє розглядати його саме з такого погляду, є те, що на відміну від інших просторів, де "фізичну" географію визначає влада,
тут структуру влади задають інформація і знання. В інформа164
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ційному просторі немає звичних кордонів і території. Відстані,
географія, кордони можуть бути віднесені до віртуальних штучних категорій, що майже не впливають на відносини між окремими людьми й цілими організаціями. Значущість в інформаційному просторі для інформаційної політики мають ті його
компоненти й процеси, вплив на які засобами й методами інформаційної політики дозволяє впливати на перспективи, на
осіб, що приймають рішення, контролювати системи збору,
обробки, зберігання й передачі інформації, примножувати ресурси. Інформаційний простір складає вся сукупність об'єктів,
що вступають один з одним в інформаційну взаємодію, а також
самі технології цієї взаємодії. Він дозволяє існування будьякого типу інформації, у чому реалізуються його відмінності
від простору фізичного.
Інформаційний простір є сферою діяльності окремих людей,
професійних груп, суб'єктів державного управління, економічних і політичних відносин тощо – фактично будь-якого суб'єкта
діяльності, що здійснює її цілком або частково з використанням
можливостей сучасних інформаційних технологій.
Рівень розвитку інформаційного простору вирішальним чином впливає на основні сфери суспільства – соціально-політичну, економічну. Від цього рівня сильно залежать поведінка
людей, формування суспільно-політичних рухів, соціальна безпека. Зв'язавши й інтегрувавши (різною мірою) практично всі
країни світу, що мають досить розвинену інфраструктуру систем зв'язку й телекомунікацій, інформаційний простір фактично
стер кордони між країнами, що є одним з головних стимулів
глобалізації й одночасно – результатом цього процесу. З розвитком технічних каналів зв'язку й телекомунікацій інформаційний
простір набуває в інформаційному суспільстві якість транскордонності (а можливо, і фактичної безмежності) внаслідок відсутності або неефективності більшості традиційних обмежень, що
супроводжуються рознесенням різних суб'єктів цього простору
у реальному просторі й існуванням природних та інституціональних перешкод (океанів, гір, державних кордонів тощо). У
результаті інформаційний простір соціальних систем, включаючи й компоненти, прямо не відбиті в кіберпросторі, також стає
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транскордонним, що вводить в інформаційні процеси раніше
щодо замкнених систем нові суб'єкти, які можуть здійснювати
вплив на "внутрішні" процеси цих систем, порівняний із впливом традиційних "гравців".
Властивості інформаційного простору. Основні властивості інформаційного простору:
1. Інформаційний простір є базовим для понять інформаційної війни й інформаційної зброї. Інформаційну війну можна
визначати як несанкціоновану діяльність у чужому інформаційному просторі.
2. Інформаційний простір динамічний. У ньому не буває завершеного стану. Фізичні об'єкти, як правило, мають чіткі фізичні межі. Звідси можливий такий наслідок: досить важко досягти постійного інформаційного домінування, хоча можливе досягнення тимчасової інформаційної переваги.
3. Інформаційний простір структурований. Він неоднорідний, у
ньому є атрактори, що привертають увагу, і бар'єри, що відштовхують увагу споживача від даної крапки інформаційного простору.
4. Інформаційний простір завжди захищений, у ньому є місця,
що свідомо захищаються від чужого втручання. Захист одночасно
припускає наявність слабких місць, служить їх детектором.
5. Інформаційний простір універсальний: будь-яка галузь
людської діяльності спирається на нього. Звідси виникають унікальні можливості для впливу у будь-якій професійній сфері.
6. Інформаційний простір не зв'язаний безпосередньо з реальним простором через його частково нематеріальну природу,
а також можливості використовувати цивільні інформаційні
інфраструктури, які досягають будь-якої точки земної кулі, тоді
як звичні військові методи вимагають власних засобів.
7. Інформаційний простір має національно-специфічні способи побудови, обробки й поширення інформації.
Структура інформаційного простору. Структура – це сукупність відносин і зв'язків між елементами системи. У структуру входить загальна організація системи (предмета, процесу,
явища), просторове й тимчасове розташування складових частин
системи тощо. Структуру утворюють не випадкові зв'язки й
відносини, а закономірні, сутнісні. Найважливіші (серед сутніс166
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них) зв'язків називаються інтегруючими; вони впливають на
інші закономірні зв'язки, зумовлюючи загальну специфічність
структур у межах системи.
Основними структурними складовими інформаційного простору є інформаційні поля й інформаційні потоки. Інформаційне
поле – це сукупність усієї зосередженої в даному обсязі просторучасу інформації, безвідносно до її форми й стану, що перебуває у
відриві як від об'єкта відбиття, так і від суб'єкта сприйняття. Інформаційне поле утворюється об'єктивною, генетичною й ідеалізованою інформацією. Рух інформації в інформаційному полі
здійснюється за допомогою фізичного зв'язку між реципієнтом і
джерелом інформації, матеріалізованої в інформаційному потоці.
Інформаційний потік загалом являє собою сукупність інформації, що переміщується в інформаційному просторі за каналом
комунікації. Інформаційні потоки можуть протікати як усередині окремих інфосфер, так і між ними, залежно від наявності каналів комунікації. При цьому змістовний характер інформаційного потоку є залежним від характеристик каналу комунікації.
Наприклад, для передачі інформаційного потоку про графічний
об'єкт необхідно використовувати канал комунікації, що забезпечує передачу візуальних образів (зображень). Якщо ні, то неминучі неточності й викривлення змісту переданої в інформаційному потоці інформації та її сприйняття реципієнтом.
В організаційно-технічному аспекті структуру інформаційного простору формує сукупність баз і банків даних, технологій їх
ведення і використання, інформаційно-телекомунікаційних систем, мереж, додатків і організаційних структур, які функціонують на основі певних принципів і за встановленими правилами,
що забезпечують інформаційну взаємодію користувачів, а також
задоволення їх інформаційних потреб.
Інформаційна система являє собою організаційно впорядковану сукупність фахівців, інформаційних ресурсів (масивів
документів) та інформаційних технологій, у т. ч. з використанням засобів обчислювальної техніки й зв'язку, що реалізують
інформаційні процеси – одержання вхідних даних; обробку цих
даних і/або зміна власного внутрішнього стану (внутрішніх
167

Ви
"К да
Ве иїв вн
рс сь ич
ія ки оне й у по
дл нів лігр
я ер аф
др си і
ук те чни
у т" й
.
це
н

тр

зв'язків/відносин), видачу результату або зміну свого зовнішнього стану (зовнішніх зв'язків/відносин).
Засоби забезпечення автоматизованих інформаційних систем
і їх технологій містять у собі програмні, технічні, лінгвістичні,
правові, організаційні засоби (програми для електронних обчислювальних машин; засоби обчислювальної техніки й зв'язку;
словники, тезауруси й класифікатори; інструкції й методики;
положення, статути, посадові інструкції; схеми та їх опис, іншу
експлуатаційну й супровідну документацію), що використовуються або створюються при проектуванні інформаційних систем
і які забезпечують їх експлуатацію.
До складу технологічних і організаційних компонентів інформаційного простору в узагальненому варіанті входять:
1. Інформаційно-телекомунікаційна інфраструктура – територіально розподілені в країні (країнах, світі) комп'ютери, зв'язані між собою в мережі засобами зв'язку й телекомунікації.
Інформаційна інфраструктура – це середовище, яке забезпечує
можливість збору, передачі, зберігання, автоматизованої обробки й поширення інформації в суспільстві. Інформаційна інфраструктура суспільства створюється сукупністю:
 інформаційно-телекомунікаційних систем і мереж зв'язку, індустрії засобів інформатизації, телекомунікації й зв'язку;
 систем формування й забезпечення збереження інформаційних ресурсів; системи забезпечення доступу до інформаційно-телекомунікаційних систем, мереж зв'язку й інформаційних ресурсів;
 індустрії інформаційних послуг та інформаційного ринку;
 систем підготовки й перепідготовки кадрів, проведення наукових досліджень.
2. Інформаційні ресурси на машинних носіях, насамперед –
спеціалізовані інформаційні масиви у вигляді автоматизованих
баз даних, а також інформаційні ресурси, розподілені по WEBсайтам у мережі Інтернет. До інформаційних ресурсів належать
окремі документи й окремі масиви документів, документи й масиви документів в інформаційних системах (бібліотеках, архівах,
фондах, банках даних, базах знань, інших інформаційних системах). Інформаційні ресурси є об'єктами відносин фізичних, юри168
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дичних осіб, держави. Інформаційні ресурси можуть бути державними й недержавними і як елемент майна перебувати у власності
громадян, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, організацій і суспільних об'єднань.
Існує ряд особливостей, які відрізняють інформаційні ресурси від інших видів ресурсів:
 вони неспоживані й піддані не фізичному, а моральному
старінню;
 вони за своєю сутністю нематеріальні і не зводяться до фізичного носія, в якому втілені;
 їх використання дозволяє різко скоротити споживання інших
видів ресурсів, що в остаточному підсумку приводить до колосальної економії засобів;
 процес їх створення й використання здійснюється за допомогою комп'ютерної техніки.
3. Методи й засоби прикладної математики – алгоритми й
програмні засоби (комплекси), що забезпечують функціонування апаратних платформ (систем).
4. Організаційні заходи, що забезпечують функціонування
компонентів інформаційного простору (конференції, діяльність
робочих груп фахівців та ін.).
5. Правові заходи (норми) – інформаційне законодавство,
міжнародні угоди й договори, інші національні й міжнародні
нормативні правові акти.
6. Ринок інформаційних технологій, засобів зв'язку, інформатизації й телекомунікацій, інформаційних продуктів і послуг.
Інформаційний простір соціальних систем містить такі складові.
1. Одиниці інформаційного простору, що генерують інформацію:
 у засобах масової інформації– групові комунікатори (редакції
ЗМІ) і ключові комунікатори (комунікатори, включені до редакції ЗМІ, що персоніфікують інформацію даного ЗМІ);
 ньюсмейкери (англ. newsmaker – букв. "творець новин") –
лідери суспільної думки (політики, лідери економіки і бізнесу, представники культурної еліти та ін.);
 експерти (інтерпретатори) – фахівці, що активно й професійно працюють з інформацією, від їх коментарів (інтерпретації)
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залежить характер і форма інформаційних потоків (політологи, економісти, соціологи та ін.);
 лідери думок – досить активні люди, на відміну від перелічених вище категорій, не пов'язані на певні канали поширення
інформації, що мають сукупну потребу в поширенні інформації (у малих і середніх соціальних групах);
 виробники спеціальної інформації (театр, кіно, реклама у всіх
її проявах поза ЗМІ, мода, товари, гроші (у масових комунікаціях), архітектура тощо).
2. Канали комунікацій:
 формовані ЗМІ й масові комунікації (друковані, електронні
та ін. носії);
 канали міжособистісних комунікацій (міжособистісне спілкування);
 спеціалізовані – спрямовані на вузькі групи – професійні, елітарні
тощо (спеціалізовані професійні видання, частково – Internet);
 інші (товарно-грошові канали).
3. Області12 – у соціальних системах формуються за певними
соціально-психологічними принципами, включаються у певну
мережу (інформаційні канали). Області, включені до певних
каналів у цей момент часу, можуть перетинатися; розрізняють
також області, не включені в канал(и), але перебувають під
впливом контексту, загального ритму інформаційних процесів
і синхронізуються через вторинні впливи. Щодо інформації, то
області (у соціальних системах) поділяються (у т. ч. у процентному співвідношенні) на:
 генератори інформації (суперноватори) ~ 3 %;
 новатори (швидко сприймають нове від генераторів) ~ 15 %;
 центр (помірні новатори/помірні консерватори) ~ 30 %;
 суперконсерватори (практично не сприймають змін за рахунок твердих внутрішніх бар'єрів на все нове) ~ 15 %.
Формування й задоволення інформаційних потреб індивіда
залежить як від особистісних, так і від системних факторів.
12

Термін "область" вживається у значенні як деяка частина великої
структури, а не як частина країни чи регіон, або адміністративнотериторіальна одиниця.
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Особистісні фактори включають: освіту, професійні навички,
бажання і його можливості, націленість індивіда на оволодіння
сучасними ІКТ. Системні фактори включають фактори, що не
залежать від індивіда, тобто місце проживання, рівень розвитку
комунікацій, вартість доступу до інформації тощо. Структурну
операціоналізацію інформаційного простору наведено на рис. 2.1.

Рис. 2.1. Структурна операціоналізація13 інформаційного простору

13
Операціоналізація (від лат. оperatio – дія) – процес перетворення теорії
або концепції в практичний інструмент, який полягає в максимально
точному описанні того, за якими емпіричними показниками, критеріями або індикаторами можна однозначно оцінити те або інше явище,
що визначається в концепції або теорії.
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Інформаційний простір як невід'ємна частина соціального
простору виконує в суспільстві свої особливі системотворчі
функції, до яких належать:
 функція соціальної пам'яті;
 формування соціальної структури суспільства;
 забезпечення соціальної функції комунікації.
В інформаційному просторі можна виділити особливі компоненти, значущі для інформаційної політики. Одним із таких
компонентів є віртуальна реальність (ВР), сформована віртуальними аналогами реальних об'єктів і процесів (наприклад, чати й
форуми, електронний банкінг, система електронної торгівлі,
геоінформаційні системи, системи електронного документообігу, системи автоматизованого проєктування й моделювання
фізичних процесів і т. ін.). Вони базуються на відповідних програмно-апаратних платформах та інформаційно-телекомунікаційних мережах та системах зв'язку й сприймається людиною
(користувачем) як модель-заступник дійсної реальності або ж як
реальність, первинна стосовно об'єктивної реальності (у випадку
повного "занурення" людини у ВР).
Хоча людина з моменту зародження цивілізації оточувала себе
штучними предметами й процесами, під сучасною ВР, як правило, розуміють віртуальну модель дійсності, що базується насамперед на інформаційних технологіях, які дають можливість:
 формувати в кіберпросторі цілком адекватну дійсній реальності (або довільно, цілеспрямовано й зловмисно змінену) ВР
як якусь модель світу (об'єктів, процесів) у будь-якій зручній
для сприйняття людською свідомістю формі;
 прив'язувати до елементів цієї моделі будь-які необхідні дані
й оперувати ними;
 моделювати результати впливу (управління) до їх реалізації в
реальному світі;
 впливати на об'єктивну (дійсну) реальність через її сполучення із ВР шляхом передачі інформаційних повідомлень (керуючих впливів).
При створенні глобальної ВР на базі сучасних інформаційних
технологій відбувається інтеграція в сучасний комп'ютеризований інформаційний простір базових елементів традиційної
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віртуальної реальності, у якій історично склалось й існувало
дане співтовариство. Тобто мова йде про адекватне перенесення
в нову сферу життєдіяльності тієї штучної реальності, у якій людина (дане співтовариство) і живе споконвічно як істота символічна,
а тому й увесь її світ також є чимось штучним (світ створених предметів праці й побуту, світ міфів, літописів, культури в цілому –
світ штучний, і в цьому сенсі віртуальний). Причому світ цей цілком реальний, принаймні у тому розумінні, що може заміщати
собою реальність безпосереднього чуттєвого сприйняття.
Використання ВР у якій-небудь людській діяльності, крім
вищезгаданих переваг, має ряд особливостей, врахування яких
необхідно для запобігання (нейтралізації) впливу ряду негативних факторів, пов'язаних із ВР. Насамперед, при створенні віртуальної моделі, слід, з одного боку, забезпечити необхідний ступінь відповідності даної ВР дійсній реальності, а з другого – уникнути перевантаження ВР другорядними даними (об'єктами).
У будь-якому випадку ВР у принципі не може забезпечити повну відповідність дійсній реальності, тому що ВР має штучне
походження (вона "зроблена"), умовна, не спонтанна, а тому
кінцева й вичерпна. У моделі завжди є межа, закладена або правилами, або задумом автора. У сучасній ВР неможливо вийти за
рамки сценарію, створеного авторами, тому що у будь-якій
штучно створеній ситуації є межа створення. Надалі цей недолік
буде поборений лише частково, тому що плоди діяльності людського генія, на відміну від божественного інтелекту або від
природи, вичерпні.
Роль і функції інформаційного простору. Інформаційний
простір завдяки своїй транскордонності й віртуальному характеру виступає у сучасному світі як одна з основних сфер інтеграції людського співтовариства в планетарних масштабах.
Основні функції, які виконує інформаційний простір.
1. Інтегруюча. У рамках даної функції інформаційний простір поєднує в єдине просторово-комунікативне й соціокультурне
середовище різні види людської діяльності, і суб'єктів, що ними
займаються (у т. ч. як окремих людей, так і цілі держави, народи
й міжнародні коаліції й транснаціональні корпорації).
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2. Комунікативна. Інформаційний простір створює особливе
середовище транскордонної, інтерактивної й мобільної комунікації різних суб'єктів діяльності, у рамках якої вони здійснюють
інформаційний обмін.
3. Актуалізуюча. Саме в інформаційному просторі здійснюється актуалізація інтересів різних суб'єктів діяльності за допомогою реалізації ними інформаційної політики.
4. Геополітична. Інформаційний простір формує власні ресурси й змінює значущість традиційних ресурсів, створюючи
нове середовище геополітичних відносин і конкуренції.
5. Соціальна. Інформаційний простір трансформує склад суспільства й змінює характер і втримування соціально-політичних (суспільних) відносин у всіх сферах – політиці, культурі,
науці, релігії та ін.
Інформаційні війни та їх особливості. Вперше термін
"інформаційна війна" з'явився наприкінці 1980-х рр. Інформаційна війна – це активні методи трансформації інформаційного
простору супротивника, здійснювані через вплив на його інформаційні та комунікаційні системи при одночасному забезпеченні
безпеки власних інформаційних ресурсів. Це війна, спрямована
на інформаційні ресурси і є атакою однієї інформації на іншу.
Сучасна війна може вестися бітами і байтами, дозволяючи таємно втручатися у будь-яку частину світу.
Інформаційна війна – це війна знань, точніше – війна мудрості. Її праобразом можна вважати холодну війну, результатом
якої був крах комуністичної системи. В інформаційній війні
зростає роль соціальних наук. Деякі вчені дають таку диференціацію: якщо Друга світова війна була виграна за допомогою
природничих наук, то Третя (холодна) – за допомогою соціальних наук. Тим більше, що здійснюється перехід до ще одного
інструментарію в інформаційній війні – операції впливу. А це
вже сфера соціальних наук.
Нині немає єдиного академічного підходу до проблеми інформаційних війн. Розширення практики поки не призвело до такого ж збагачення теорії. В цьому плані цікаві результати можна
побачити в британському Інституті біхейвіористської динаміки,
який тісно співпрацює з військовими. Британські вчені, дослід174

Ви
"К да
Ве иїв вн
рс сь ич
ія ки оне й у по
дл нів лігр
я ер аф
др си і
ук те чни
у т" й
.
це
н

тр

ники інформаційних війн, заклали у свої дослідження іншу базу:
спрямованість не на зміни відносин, а на зміну поведінки. Вони
наголошують те, що зі зміною відносин необов'язково змінюється поведінка, а метою повинна бути саме зміна поведінки.
Їх базовою позицією стало виділення трьох видів комунікації:
інформаційної, комунікації відносин і поведінкової.
Великомасштабні технології, які отримали назву інформаційних воєн, мають тисячолітню історію. Уже у біблійній легенді згадано Гедеона, який під час воєн регулярно вдавався до
залякування ворога. Одного разу він так залякав супротивника,
що той розгубився і вдарив по своїх військах. Прикладів інформаційного впливу на моральну, духовну стійкість супротивника
можна знайти чимало і у Давньому Римі, і в епоху феодалізму
(боротьба з "єрессю", за "істинну віру" тощо), і в пізніші часи.
Особливого значення інформаційні війни набули у ХХ ст., коли
газети, радіо, а потім і телебачення стали справді засобами масової інформації, а поширювана через них інформація – справді
масовою. Уже у 20-х рр. США вели радіопередачі на регіони
своїх "традиційних інтересів" – країни Латинської Америки,
Велика Британія – на свої колонії. Німеччина, яка домагалася
перегляду умов Версальського миру, – на німців Померанії
і Верхньої Сілезії у Польщі, судетів – у Чехії.
Війна в Перській затоці визнається першим чітким варіантом
інформаційної війни технічного типу. Прикладом кібервійни є
російсько-грузинська війна 2008 р., коли рух танків супроводжувався кібератаками на військове управління Тбілісі.
Основна мета сучасної інформаційної війни полягає не у фізичному знищенні суперника та ліквідації його збройних сил,
а у широкомасштабному порушенні роботи фінансових, транспортних і комунікаційних мереж і систем, у руйнуванні економічної інфраструктури і підкоренні населення країни, що зазнала атаки, волі країни-переможця.
Інформаційна війна при використанні інформації як зброї ведення бойових дій у будь-якій сфері життєдіяльності містить
такі складові:
 здійснення впливу на інфраструктуру систем життєзабезпечення – телекомунікації, транспортні мережі, електростанції тощо;
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 промисловий шпіонаж – порушення прав інтелектуальної власності, розкрадання патентованої інформації, викривлення або
знищення важливих даних, проведення конкурентної розвідки;
 хакінг – зламування та використання особистих даних, ідентифікаційних номерів, інформації з обмеженим доступом тощо.
Існує декілька підвидів інформаційних воєн:
 кібервійна – комп'ютерне протистояння у просторі мережі Інтернет, спрямоване на дестабілізацію комп'ютерних систем державних установ, фінансових і ділових центрів, створення безладу та хаосу в житті країни;
 мережева війна – форма ведення конфліктів, коли її учасники
застосовують мережеві стратегії та технології, пристосовані
до сучасної інформаційної доби. Учасниками таких воєн можуть бути терористи, кримінальні угруповання, громадські
організації та соціальні рухи, які використовують децентралізацію комп'ютерних систем;
 електронна війна – використання та управління інформацією
з метою здобуття переваги конкурента над супротивником,
здійснює збирання тактичної інформації, забезпечує безпеку
власних інформаційних ресурсів, поширює неправдиву інформацію про ворога і населення, перешкоджає збиранню інформації супротивником;
 психологічна війна – сукупність різних форм, методів і засобів впливу на людину з метою зміни в бажаному напрямку її
психологічних характеристик, групових норм поведінки, масових настроїв, суспільної свідомості загалом;
 радіоелектронна боротьба – сукупність узгоджених за цілями, задачами, місцем і часом заходів і дій військ, спрямованих на здобування інформації про місцезнаходження радіоелектронних засобів, систем управління військами і зброї суперника, їх знищення всіма видами зброї, а також радіоелектронному заглушенню сигналів передачі інформації.
Основним інструментом ведення інформаційної війни є інформаційна зброя, тобто пристрої та засоби, які призначені для
нанесення протидіючій стороні максимальної шкоди в ході
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інформаційної боротьби. Основними елементами інформаційної боротьби є:
 засоби інформаційно-технічного характеру, які знищують,
перекручують або викрадають інформацію, незважаючи на
систему захисту, обмеження доступу до цієї інформації законних користувачів;
 інформаційно-психологічні засоби, які дезорганізують інформаційні системи шляхом дезінформації, формування помилкових логічних інформаційних концепцій, інтерпретацій та
ін., впливаючи таким чином на суспільну думку, на життя суспільства, держави або групи держав загалом.
Інформаційна зброя є інструментом встановлення контролю
над інформаційними ресурсами потенційного суперника, тому
вона втручається в роботу систем управління та інформаційних
систем, систем зв'язку, з метою порушення їх працездатності
аж до цілковитого виведення їх з ладу, вилучення, перекручення даних, які в них містяться, або цілеспрямованого введення
спеціальної інформації. Здебільшого інформаційна зброя поширює дезінформацію в системі формування суспільної свідомості й прийняття рішень. Особливу небезпеку в цьому випадку становлять дані, що надходять для органів державної влади,
оскільки від їх достовірності залежить здатність цих органів
приймати правильні рішення та вживати своєчасних заходів з
управління державою.
Головне завдання інформаційних воєн полягає в маніпулюванні масами. Мета такої маніпуляції найчастіше полягає у:
 внесенні у суспільну та індивідуальну свідомість ворожих,
шкідливих ідей та поглядів;
 дезорієнтації та дезінформації мас;
 послабленні певних переконань, устоїв;
 залякуванні свого народу образом ворога;
 залякуванні супротивника своєю могутністю;
 забезпечення ринку збуту для своєї економіки. У цьому
випадку інформаційна війна є складовою частиною конкурентної боротьби.
У веденні стратегічних інформаційних війн застосовується
специфічна зброя – інформаційний вплив. Відомо, що людина
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дізнається про світ здебільшого не безпосередньо; переважно
йдеться про світ, повідомлений через інформаційні засоби.
Те, що людина сьогодні знає, щонайбільше на 20 % ґрунтується
на її власному досвіді, а 80 % передається через пресу, радіо
й телебачення, інтернет.
"Гібридна" війна Росії проти України, яка почалася задовго
до Революції гідності, стала яскравим проявом нового підходу
ведення воєнних кампаній, ключовим моментом яких є психологічна та інформаційна обробка місцевого населення, застосування жорсткої сили іміджевої дипломатії на підготованому геопросторі держави, яка дала змогу не лише проводити активну
приховану інтервенцію на Сході України, але й анексувати на
свою користь окремі території, зокрема АР Крим. Основними
напрямами та способами маніпулятивних психоінформаційних
технологій при цьому стали:
 поступове зниження міжнародного іміджу України з метою
послаблення її геополітичного значення;
 відповідне дозування та спотворення інформації з метою
дестабілізації ситуації в державі та впровадження власної політики "керованого хаосу";
 формування стереотипу меншовартості та вторинності українців, а також відповідне руйнування почуття нації та народу;
 домінування російської мови, культури та традицій для утвердження самоідентифікації при одночасному витісненні української мови та культури.
Це підтверджується тенденційними висвітленнями російськими ЗМІ подій в Україні та відкритим пропагуванням притаманних
сучасному вищому керівництву Російської Федерації поглядів.
Однією із загроз можна вважати відсутність медіа-центрів за
кордоном та недостатнє поширення іномовлення – особливого
виду теле- та радіомовлення, яке ведеться іноземними мовами
на території інших держав. Інформація про Україну за кордоном
отримується здебільшого шляхом переосмислення українських
проблем власними ЗМІ держав (які найчастіше посилаються
якраз на російські інформагентства), а отже може бути істотно
спотворена. Чимало українських інформаційних Вебсайтів досі
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не мають англомовної версії, в той час як Росія, завдяки у т. ч.
телеканалу Russia Today, захоплює дуже велику аудиторію іноземних глядачів.
Отже, інформаційна війна може бути виграна країною лише
за умови, коли всі її інформаційні засоби займають активну патріотичну позицію і оперують перевірною і неспотвореною інформацією, а якщо ні, то держава приречена на пряму поразку не
тільки в інформаційному протистоянні.
Інформаційна війна має наступальні та оборонні складові, починаючи з цільового проектування та розроблення своєї структури командування, управління, комунікацій комп'ютерів і розвідки. Вона може бути спрямована проти трьох елементів інфраструктури: комп'ютерів; програмного забезпечення; людини. Однією з головних цілей та завдань інформаційної війни є придушення в людині морального творчого початку, зміна власного
світогляду. На міжнародній арені інформаційні війни ведуться:
 між державами та блоками держав;
 між міжнародними корпораціями, транснаціональними компаніями і міжнародними фінансовими групами з державами;
 між терористичними організаціями та державами;
 між злочинними організаціями;
 між злочинними організаціями та державами.
Інформаційно-комп'ютерна революція відкриває широкі можливості для впливу на народи та владу, маніпулювання свідомістю та поведінкою людей, навіть на віддаленні. Беручи до уваги
процес глобалізації телекомунікаційних мереж, що відбувається у
світі, можливо припустити, що саме інформаційним видам агресії
буде відданий пріоритет у майбутньому. Потрібна серйозна увага
фахівців різного профілю до цього питання, щоб уникнути найнегативніших наслідків цієї війни для всього людства.
Безпека інформаційного простору. Інформаційна безпека –
захищеність інформації й підтримуючої інфраструктури від випадкових або навмисних впливів природного або штучного характеру, які можуть завдати неприйнятної шкоди суб'єктам інформаційних відносин.
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Стандартною моделлю безпеки вважають модель із трьох категорій:
 конфіденційність (англ. confidentiality) – стан інформації, за якого
доступ до неї здійснюють тільки суб'єкти, що мають на неї право;
 цілісність (англ. integrity) – запобігання несанкціонованій
модифікації інформації;
 доступність (англ. availability) – запобігання тимчасовому або
постійному приховуванню інформації від користувачів, що
одержали права доступу.
Безпека інформації (даних) визначається відсутністю неприпустимого ризику, пов'язаного з витоком інформації по технічних каналах, несанкціонованими й ненавмисними впливами на
дані й (або) на інші ресурси автоматизованої інформаційної системи. Безпека інформації (при застосуванні інформаційних технологій) (англ. IT security) – стан захищеності інформації (даних), що забезпечує безпеку інформації, для обробки якої вона
застосовується, і інформаційну безпеку автоматизованої інформаційної системи, у якій вона реалізована.
В Україні до нормативно-правових актів у галузі інформаційної безпеки належать акти державного законодавства:
 Міжнародні договори України;
 Конституція України;
 Укази Президента України;
 Постанови Уряду України;
 Нормативні правові акти міністерств і відомств;
 Нормативні правові акти.
Загрозами національній безпеці України в інформаційній сфері є:
 загрози комунікативного характеру у сфері реалізації потреб
людини і громадянина, суспільства та держави щодо продукування, споживання, поширення та розвитку національного
стратегічного контенту та інформації;
 загрози технологічного характеру у сфері функціонування та
захищеності кібернетичних, телекомунікаційних та інших автоматизованих систем, що формують матеріальну (технічну,
інструментальну) основу внутрішньодержавного інформаційного простору.
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Загрози комунікативного характеру у сфері реалізації потреб
людини і громадянина, суспільства та держави щодо продукування, споживання, поширення та розвитку національного стратегічного контенту та інформації включають:
 зовнішні негативні інформаційні впливи на свідомість людини та спільноти через ЗМІ, а також інтернет, що здійснюються на шкоду державі;
 інформаційний вплив на населення України, у т. ч. на особовий склад військових формувань, мобілізаційний резерв, з
метою послаблення їх готовності до оборони держави та погіршення іміджу військової служби;
 поширення суб'єктами інформаційної діяльності викривленої,
недостовірної та упередженої інформації для дискредитації
органів державної влади, дестабілізації суспільно-політичної
ситуації, що значно ускладнює прийняття політичних рішень,
завдає шкоди національним інтересам України чи створює
негативний імідж України;
 загрози свободі слова;
 створення, поширення, передачу та зберігання інформації з
метою підтримки, супроводження чи активізації злочинної та
терористичної діяльності.
Загрози технологічного характеру у сфері функціонування та
захищеності кібернетичних, телекомунікаційних та інших автоматизованих систем, що формують матеріальну (технічну, інструментальну) основу внутрішньодержавного інформаційного
простору, включають:
 використання іноземними державами кібервійськ, кіберпідрозділів, нових видів інформаційної зброї та зброї кібернетичного характеру на шкоду державі;
 прояви кіберзлочинності, кібертероризму чи кібернетичної
військової агресії, що загрожують сталому та безпечному
функціонуванню національних інформаційно-телекомунікаційних систем шляхом втручання, несанкціонованого доступу або порушення функціонування телекомунікаційних, кібернетичних, автоматизованих комп'ютерних систем, незалежно від форми власності;
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 недостатній рівень розвитку національної інформаційної інфраструктури, зокрема:
• залежність національної інформаційної інфраструктури
від іноземних виробників високотехнологічної продукції;
• використання неліцензованого і несертифікованого програмного забезпечення, засобів і комплексів обробки інформації;
• невідповідність норм юридичної відповідальності за скоєні правопорушення сучасним викликам і загрозам інформаційній безпеці;
• недостатній рівень захищеності об'єктів критичної інформаційної інфраструктури держави.
• порушення порядку доступу, поводження та встановлених
регламентів збору, обробки, зберігання, поширення чи передачі інформації, яка захищається державою (державна
таємниця, конфіденційна інформація, персональні дані,
авторські права чи інтелектуальна власність), або роботи з
інформаційними ресурсами, що її містять;
• відсутність громадського контролю за діяльністю суб'єктів
забезпечення інформаційної безпеки, захищеністю національної інформаційної інфраструктури та інформаційного
простору України.
Діяльність державних органів України у сфері забезпечення
інформаційної безпеки зосереджується на двох напрямах:
 забезпечення сталого розвитку інформаційного простору
держави з метою досягнення такого рівня, який завдяки своїм
властивостям дозволяв би протистояти зовнішнім та внутрішнім загрозам;
 забезпечення створення і функціонування системи захисту
процесу розвитку інформаційного простору від загроз.
Інформаційна безпека України забезпечується шляхом захисту національного інформаційного простору від інформаційних
загроз та через сприяння його сталому розвитку задля реалізації
життєво важливих інтересів та потреб громадянина, суспільства
і держави в інформаційній сфері.
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Державна політика у сфері інформаційної безпеки зосереджена
на задоволенні та захисті життєво важливих інтересів та потреб
громадянина, суспільства і держави в інформаційній сфері щодо:
 продукування, споживання, поширення і розвитку національного стратегічного контенту та інформації в інтересах громадянина, суспільства і держави;
 функціонування та захищеності кібернетичних, телекомунікаційних та інших автоматизованих комп'ютерних систем,
що формують інфраструктурну основу внутрішньодержавного інформаційного простору.
Для гарантування інформаційної безпеки необхідно:
 привести законодавство про інформацію у відповідність із
сучасними вимогами та національними інтересами, адаптувати його до норм та стандартів законодавства Європейського
Союзу; вжити першочергових заходів щодо забезпечення інформаційної безпеки, зокрема унеможливити безперешкодне
проведення інформаційно-пропагандистських кампаній на
користь інших країн; активізувати процес модернізації інформаційної інфраструктури і наближення рівня її розвитку до
європейських стандартів.
 вдосконалити державне управління інформаційною сферою;
утвердити інформаційний суверенітет країни; інтегрувати
Україну до світового інформаційного простору; максимально
ефективно використовувати потенціал українських ЗМІ для
формування позитивного міжнародного іміджу України; подальший розвиток інформаційної інфраструктури; суттєве
скорочення цифрового розриву між регіонами країни та верствами населення.
Інформаційний простір як об'єкт управління в системі
державної інформаційної політики. Як об'єкт управління
державної інформаційної політики інформаційний простір суспільства (інформаційно-психологічний простір) належить до
складних динамічних об'єктів з не до кінця прогнозованою
реакцією на керуючі впливи. Для інформаційного простору
суспільства характерна наявність схованих для суб'єкта управління об'єктів і зв'язків, виявлення й облік яких у процесі пла-
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нування й реалізації управлінських інформаційних впливів
утруднений, а часом і неможливий.
Разом з тим розвиток засобів і технологій інформаційного
управління в комбінації з використанням керуючих впливів у
сфері політики, економіки й культури, робить інформаційний
простір достатньо надійно керованим об'єктом.
Основними структурними елементами інформаційного простору суспільства, на які повинен здійснюватися управлінський
вплив при реалізації державної інформаційної політики, є суб'єкти, що реалізують і здійснюють масове інформування, а також
суб'єкти, які активно просувають свої інтереси в інформаційному просторі й генерують значущі в масштабах суспільства й
системі його цінностей та інтересів інформаційні потоки.
Основними суб'єктами управління, які залучаються для генерації керуючих інформаційних впливів, є: органи державної
влади й управління (насамперед, структури, що вступають в
активну комунікацію з населенням – служби зв'язків із громадськістю і підрозділи, що реалізують концепцію електронного
уряду), державні й недержавні засоби масового інформування,
а також недержавні суспільно-політичні об'єднання, чия інформаційна й комунікативна діяльність відповідає офіційно декларованим національним інтересам.
При плануванні й реалізації управлінських впливів на елементи й системи інформаційного простору суспільства в рамках
державної інформаційної політики використовується систематизація об'єктів управління, яка дозволяє розподілити види,
форми, характер і засоби управління. У загальному випадку така
систематизація може бути проведена в такий спосіб.
1. Об'єкти, що мають матеріально-технічну природу, – уся інформаційно-телекомунікаційна інфраструктура суспільства. Державна інформаційна політика щодо цих об'єктів реалізується, насамперед, шляхом формування умов, що забезпечують стійке функціонування й розвиток цієї інфраструктури, доступність для всіх
членів суспільства, інтеграцію їх в інформаційний простір і здійснювану в ньому професійну й комунікативну діяльність.
2. Об'єкти, що мають віртуальну/віртуально-матеріальну
природу, – інформація, що циркулює в інформаційному просторі
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суспільства та його інформаційні ресурси. Управлінським завданням державної інформаційної політики щодо цих об'єктів є
контроль над інформаційними процесами й потоками, інформаційне й правове їх регулювання (у т. ч. шляхом регулювання
суспільних відносин у сфері інформаційного обміну), забезпечення захисту інформації та інформаційних ресурсів, а також
формування інформаційного фону й створення інформаційних
потоків/полів, характер і зміст яких (їх впливу на реципієнтів)
відповідає цілям і завданням органів державної влади й національним інтересам щодо збереження соціальної й політичної стабільності в суспільстві, розвитку культури й науки, і іншим соціально значимим завданням.
3. Об'єкти, що мають людську природу, – люди та їх співтовариства. Управління даними об'єктами в рамках державної
інформаційної політики демократичної держави повинне здійснюватися за принципами суб'єкт-суб'єктних відносин, інформаційної відкритості й рівноправної інтерактивної комунікації.
Характерною рисою процесу формування єдиного інформаційного простору України є не тільки створення технологій і
технологічної структури інформатизації для забезпечення взаємодії виробників інформації та її споживачів, розподіл знань, що
накопичені в інформаційних банках даних, але і врахування
соціальних, економічних і політичних аспектів його формування
та інтеграції у світовий інформаційний простір. Об'єктивні
знання, що зберігаються в інформаційних банках даних, тільки
тоді можуть стати чинником прогресивних соціально-економічних якісних змін, коли вони знайдуть зацікавленого в них
споживача і будуть йому доступні.
Головним політичним і економічним аспектом формування
єдиного інформаційного простору України є подолання інформаційного монополізму управлінських і комерційних структур
щодо відкритості інформаційних ресурсів – перехід від презумпції закритості інформації до презумпції відкритості інформації
на законодавчій та економічній основі. Відомо, що саме інформаційний монополізм може стати головним живильним середовищем бюрократизму, волюнтаризму і корупції.
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Цілі формування і розвитку єдиного інформаційного простору України:
1) забезпечення прав громадян на інформацію згідно з вимогами Конституції України;
2) створення і підтримка необхідного для стійкого розвитку
суспільства рівня інформаційного потенціалу;
3) підвищення узгодженості рішень, які прийняті центральними органами державної влади, обласними державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування;
4) підвищення рівня правосвідомості громадян шляхом надання їм вільного доступу до правових і нормативних документів, що визначають їх права, обов'язки й можливості;
5) надання можливості контролю з боку громадян і громадських організацій за діяльністю центральних і місцевих органів
державної влади і органів місцевого самоврядування;
6) підвищення ділової і суспільної активності громадян шляхом надання рівної з державними структурами можливості користуватися відкритою науково-технічною, соціально-економічною, суспільно-політичною інформацією, а також інформаційними фондами сфер освіти, культури тощо;
7) інтеграція зі світовим інформаційним простором.
Формування і розвиток єдиного інформаційного простору
України і, зокрема, відповідних державних інформаційних ресурсів – проблема міжгалузева і міжрегіональна. Вона потребує
вирішення складних організаційних і техніко-технологічних
питань, значних витрат і не може бути вирішена миттєво. При
цьому необхідне комплексне врахування соціально-економічних, правових і політичних аспектів інформатизації суспільства,
всебічне використання організаційного, технологічного, технічного і нормотворчого досвіду, що отриманий з аналізу розвитку
інформаційних просторів провідних країн світу. В умовах, коли
більшість регіонів України недостатньо оснащені сучасними
засобами інформатизації і комунікації, було б доцільно організувати систему депозитаріїв державних інформаційних ресурсів.
Сучасний стан інформаційного простору України перешкоджає повноцінному включенню її у світовий інформаційний
простір. Робота щодо розвитку інформаційного простору в про186
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відних країнах світу проводилися і проводиться за ініціативою
і під патронажем вищих посадових осіб держави.
Державна політика формування і розвитку єдиного інформаційного простору України повинна здійснюватися з урахуванням інтересів центральних та місцевих органів влади, юридичних і фізичних осіб. Вона повинна враховувати можливості
міжнародного співробітництва у сфері інформаційної технології, продуктів та послуг, реальні можливості вітчизняної інформаційної індустрії в умовах ринкової економіки.

2.5. Мережеві структури в соціальному просторі
Особливості мережевої організації соціального простору.
Соціальні мережі являють собою одну з найпоширеніших форм
суспільної організації. Розвиток мереж містить потенціал глибинних перетворень суспільства у цілому. Вже зараз вочевидь стають
зміни у конкретних секторах суспільного життя: стали звичними
словосполучення "електронний уряд", "мережева економіка",
"мережевий маркетинг", велика кількість сучасних наукових розвідок присвячена питанням "електронної демократії", "глобального громадянського суспільства" та навіть "мережевим війнам".
Трансформація соціальних інститутів і спільнот, перетворення соціальних зв'язків вказують на те, що саме мережа стає
тією формою соціальної організації, яка притаманна сучасному
суспільству. Мережа являє собою сукупність акторів, що займають певні позиції, і зв'язків між ними. Основу різноманітних
соціальних мереж складають комунікації між людьми. Саме
тому ключова роль у реорганізації соціального життя за принципом мереж належить комунікаційним процесам та оснащенню
новими технічними засобами.
Поняття "мережа" має широкий спектр застосування в різних
галузях науки. Зокрема, в астрології вивчають зоряні мережі,
в хімії – мережеві молекули, біологи – мережеві структури мікроорганізмів тощо. Але незалежно від сфери застосування існу-
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ють загальні властивості "мережі", що дозволяють говорити про
онтологічний статус даного поняття, а саме:
 мережа має фрактальну структуру (від лат. fractus – дріб) або
прагне до такої у міру наростання кількості комірок. Багато
фрактальних об'єктів відрізняються взаємопроникненням внутрішнього (належного системі) і зовнішнього (позасистемного);
 фрактальні характеристики мереж не перешкоджають їх цілісності. Цілісність мережі забезпечується швидким ефективним внутрішньомережевим каналом комунікації, який дозволяє синхронізувати процеси, що відбуваються в різних частинах мережі. Саме можливість блискавичного обміну інформацією та ефективної координації зусиль членів мережевої
структури створює передумови для великих делокалізованих
мережевих утворень. При цьому мережа володіє властивістю
всіх цілісних систем: ціле більше суми своїх частин;
 мережа має властивість самоподібності ("автомодельності").
Кожна ділянка мережі несе структурні та функціональні характеристики цілого. Як правило, структура мережі зводиться до повторення одного і того ж елемента;
 багатоцентровий характер мережі, тобто наявність декількох
керівних центрів. Допустима наявність одного активного
центру в конкретний відрізок часу або одночасно декількох
активних центрів при чіткому розмежуванні їх функцій, щоб
уникнути дестабілізації всієї системи (полісистемність);
 характерною властивістю мережевих структур також є їх
багатопорядковість або багаторівневість, тобто наявність
більш дрібних, частково автономних, мережевих структур
всередині мережі;
 мережеві структури характеризуються наявністю у них кордону або "скелета", який відокремлює систему від зовнішнього середовища. При цьому виділяють мережі з фіксованою зовнішньою межею, але з відкритістю елементів мережі
однієї щодо другої, відсутністю внутрішніх перегородок між
її частинами. Мережі другого типу мають делокалізовану
структуру, тобто відкритість кордонів щодо зовнішнього середовища, яке компенсується наявністю у них міцного внутрішнього кістяка.
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Завдяки переліченим вище онтологічним властивостям мережі
досягається гнучкість і мобільність внутрішньомережевих взаємодій. У свою чергу, це дозволяє пов'язувати об'єкти на віддалених відстанях і робити доступною кожну клітинку мережі.
Слід зазначити, що найчастіше поняття "мережа" застосовується в інформатиці, а також у теорії інформації, де воно розуміється як суто технічний феномен. Фокус уваги в даних галузях
науки сконцентрований на феномені інформації і способах її
передачі. В результаті, найрезультативнішим був визнаний і
взятий на озброєння мережевий принцип організації процесів
обміну і передачі інформації в автоматизованих комунікаційних
взаємодіях, оскільки саме він здатний забезпечити найбільшу
пропускну здатність каналів комунікації, максимальну площу
покриття простору. Більш того, сучасний розвиток комп'ютерної
техніки дозволив інтегрувати процеси передачі та обробки інформації, створюючи тим самим складні комунікаційні мережі.
Колосальне збільшення інформаційних обмінів, домінування
віддалених і опосередкованих контактів, ускладнення комунікацій у сучасному соціальному просторі визначили широке застосування поняття "мережа" до об'єктів соціальної природи. Це
привело і до розробки поняття "мережеве суспільство".
Мережевий соціум – це група людей, взаємодія яких відбувається передусім у глобальних комп'ютерних мережах. Обов'язковою характеристикою мережевого соціуму є усвідомлення
своєї спільності, члени соціуму зв'язані загальною ідеологією,
традицією й т. п. Формування такого якісно нового виду соціуму, як мережевий, почалося з розвитком онлайнових співтовариств. У реальному житті будь-яка група взаємодіє у зовнішньому середовищі. Унікальність мережних співтовариств полягає в тому, що вони діють за повної відсутності зовнішнього
середовища. Виникнення відносно стійких соціальних груп у
мережі зумовлене тим, що досягнення індивідуальних цілей стає
можливим тільки через створення групи. Здебільшого метою є
цікаве або корисне спілкування, тому що одному спілкуватися
досить важко, організується група. Ці групи не мають якоїсь
зовнішньої стосовно самої групи мети. Увесь сенс існування
групи перебуває всередині її самої, група виникає для того, щоб
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обслуговувати інтереси своїх членів, і не більше. Як тільки учасники групи "вичерпують" один одного, група розпадається. Це
не стосується мережевих співтовариств, що мають зовнішню
щодо групи мету, – груп дистанційного навчання, різних комерційних структур, що здійснюють дистанційну діяльність тощо.
Соціальні мережі будуються на концепції, суть якої полягає в
тому, що всі соціальні відносини, зокрема всі соціальні організації, можуть і мають розглядатися як мережі, тобто як групи
суб'єктів (вузлів) та зв'язків, стосунки між якими будуються за
певною моделлю й мають кілька базових топологій: ланцюгові,
або лінійні мережі, у яких члени пов'язані між собою у ряд,
а комунікації мають відбуватися через найближчий вузол; зіркоподібні, або колісні, мережі, у яких члени пов'язані з центральним вузлом і мають через нього проходити для комунікації
один з одним; загальноканальні, або повністю взаємозв'язані, чи
повноматричні мережі, тобто такі, у яких кожен член пов'язаний
з усіма іншими і має змогу здійснювати комунікацію безпосередньо з кожним вузлом. Можна визначити також інші мережні
форми (наприклад, сітки й решітки, а також центральнопериферійні мережі і мережі-"угруповання"). Також часто зустрічаються комбінації та гібриди, наприклад, у зростаючих
мережах (комп'ютерні соціальні мережі), у яких безліч вузлів
по-різному зв'язуються між собою, утворюючи мережу"павутиння" або "кліки". Крім того, кожна конкретна мережа
може сама вбудуватися в інші мережі.
Ряд науковців розглядають мережу як соціальний капітал, що
являє собою особливий ресурс, розподілений між структурними позиціями акторів поряд з матеріальними та іншими ресурсами та який ґрунтується на довірі й упевненості в тому, що всі
члени мережі добровільно виконають свої обов'язки. Соціальний капітал – це ресурс мережі, який можна використовувати
для досягнення певних цілей, у т. ч. і для перетворення в інші,
більш відчутні форми капіталу. Ця категорія надважлива для
аналізу функціонування ділових структур, оскільки соціальний
капітал людини – це ступінь його привабливості, корисності,
затребуваності для роботи у мережному просторі.
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Французькі дослідники Ж. Дельоз та Ф. Гваттарі, говорячи
про поліцентричність і наполягаючи на роз'єднаності сучасного
світу, по-новому переосмислюють поняття множинності. Вони
створюють образ множинності без єдності, використовуючи
запозичений з біології термін "ризома". Це поняття означало
таку будову кореневої системи, в якій відсутній центральний
стрижневий корінь, місце якого займає велика кількість переплетених між собою корінців. Автори вдало використовують
поняття "ризома" для позначення поліцентричності і роз'єднаності суб'єктів, оскільки не можна краще відобразити деякі властивості соціальної мережі.
Дедалі більша кількість соціальних суб'єктів починає включатися у комунікативні взаємодії, змінюючи при цьому складну
ієрархію вертикальних зв'язків. Завдяки співорганізації комунікацій у мережі відбуваються процеси, які стискають простір
і час, об'єднують розрізнені спільноти в єдину світову систему,
чим власне і характеризується процес глобалізації. Стає очевидним той факт, що системна єдність соціального простору досягається вже якісно іншими засобами.
Слід виділити наступні особливості мережевих структур в
соціальному середовищі.
По-перше, об'єднуючись у мережі, соціальні комунікації мають у своїй структурі більш дрібні, частково автономні, мережеві
структури, що забезпечує їх багатоканальність. Це дозволяє легко
заповнювати випадні ланки і знаходити альтернативні шляхи для
каналів комунікації. В результаті стало можливим включення
мікроскопічних і незалежних осередків, що зробило доступними
кожну точку мережі. Саме ця загальна властивість мереж активно
проявляється в сучасних соціальних комунікаціях і допускає
включення кожного індивіда у комунікативний простір.
По-друге, реалізуючи спільний для всіх мереж принцип самоподібності, мережа має повторювану структуру. Єдність забезпечується клонованістю осередків. Це дає можливість охоплення великих просторів і досягнення високого ступеня комплексності. Оснащення соціальних комунікацій новими інформаційно-комунікативними технологіями зробили можливим появу
складних комунікаційних мереж у суспільстві, де домінують
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віддалені і опосередковані контакти. Не змінюючи функціонального змісту соціального життя, мережа стає домінуючою формою соціальних комунікацій, трансформуючи всю систему
соціального порядку. Безумовно, людському суспільству відкрилися небачені до цього можливості упорядкування соціальних
взаємодій за допомогою мережевих комунікаційних моделей.
Соціальні мережі як фактор модернізації інформаційнокомунікативного забезпечення соціального простору. В інформаційному суспільстві відбувається процес віртуалізації
життєвого простору індивіда та сфери його діяльності. Сьогодні
мережі репрезентують нову соціальну морфологію сучасного
суспільства, а "мережева" логіка стає принципом повсякденного
життя. Сама комунікація також стає мережевою, внаслідок чого
віртуалізації піддаються всі сфери соціального життя. Соціальні
мережі нині активно набирають ваги як "комунікативні майданчики". Це пов'язано з тим, що соціальні мережі надають можливість додаткового каналу для поширення інформації, встановлення нових або відновлення втрачених зв'язків між людьми,
поширення оперативної інформації та отримання відгуку щодо
резонансних тем суспільного життя.
Індекс мережевої готовності – комплексний показник розвитку ІКТ, який оприлюднюється Всесвітнім економічним форумом і міжнародною школою бізнесу INSEAD з 2002 р. в рамках спеціальної щорічної серії докладів про розвиток інформаційного суспільства в країнах світу. Дослідження вважається
найбільш повним і авторитетним джерелом міжнародної оцінки
впливу ІКТ на конкурентоздатність країн і добробут їх жителів.
Індекс вимірює рівень розвитку ІКТ за 53 параметрами, що об'єднані в три основні групи:
 наявність умов для розвитку ІКТ;
 готовність громадян, ділових кіл і державних органів до використання ІКТ;
 рівень використання ІКТ в суспільному, комерційному і державних секторах.
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Зокрема, у звіті за 2016 р. представлені дані Індексу мережевої готовності для 139 країн світу14. Перше місце в рейтингу
розвитку ІКТ посів Сінгапур, а до першої десятки лідерів увійшли також: Фінляндія, Швеція, Норвегія, США, Нідерланди,
Швейцарія, Велика Британія, Люксембург і Японія. Україна
посіла 64 місце. До сильних сторін України можна віднести
відносно низьку вартість доступу до інфраструктури ІКТ і грамотність (рівень освіти) дорослого населення, в той час як нерозвинутий ринок, неефективна правова система і слабка
сприйнятливість компаній та державних структур до впровадження технологій заважають країні піднятися вище у рейтингу. "Цифрова нерівність" у світі продовжує існувати. Переваги
ІКТ можуть бути повністю реалізовані тільки країнами, які
сформували цілісну стратегію, націлену на створення умов для
підвищення навиків, розвитку інновацій і умов для підприємництва з використанням ІКТ.
Індекс розвитку інформаційно-комп'ютерних технологій
(ICT Development Index) – це комбінований показник, що характеризує досягнення країн світу щодо розвитку інформаційнокомунікаційних технологій. Розраховується за методикою Міжнародного союзу електрозв'язку (International Telecommunication
Union) – спеціалізованого підрозділу ООН, що визначає світові
стандарти в галузі ІКТ. Індекс розроблений у 2007 р. на основі
11 показників, якими Міжнародний союз електрозв'язку оперує
в своїх оцінках розвитку ІКТ. Ці показники стосуються доступу
до ІКТ, використання ІКТ, а також навичок, тобто практичного
знання цих технологій населенням країни. Автори дослідження
наголошують, що рівень розвитку ІКТ сьогодні є одним із найважливіших показників економічного і соціального благополуччя держави. У 2017 р. у цьому рейтингу Україна посідала
79 позицію із 176 країн, що зовсім не відповідає потребам соціально-економічного розвитку держави.
Соціальні мережі можна розглядати як технологічні комплекси організації і управління обмінами електронною інформацією

14

Інтернет-ресурс: https://reports.weforum.org/global-information-technologyreport-2016/networked-readiness-index/
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між суб'єктами соціальних відносин, призначені для забезпечення горизонтального спілкування зацікавлених у ньому абонентів, об'єднаних спільними інтересами, інформаційними потребами та навичками спілкування. Станом на 2019 р. найбільшим сайтом соціальних медіа, яким щомісяця користувалися
понад 2 млрд людей у світі, був Facebook. Популярними є платформа для обміну відео YouTube, а також Twitter, Instagram,
численні програми для обміну повідомленнями. Спеціалісти
прогнозують , що процес розвитку соцмереж трансформується в
нові проекти – нішеві, створені під запити окремих груп користувачів та їх специфічні потреби .
У мережевих комунікаціях формується власна соціальність.
Це дозволяє індивідам знайти своє місце у соціальній мережевій
реальності, незважаючи на жорсткий інституціональний порядок повсякденного життя. Поява таких утворень сприяє розширенню соціального простору внаслідок стихійного й спонтанного руху, що йде не так згори, як знизу, де кожний "мережевий
індивід" є соціальним актором. Цей "мережевий індивід" обов'язково має відігравати одну зі своїх важливих соціальних ролей.
Життєвим організмом віртуальної реальності є мережі – соціальні утворення, які спонтанно виникають і розвиваються, підкоряючись власній логіці. Це гнучкі соціальні утворення, що дозволяють розвиватися як індивіду, так і спільноті, усупереч жорстко ієрархізованій реальності з її інертними інститутами та
структурами або незважаючи на неї.
У соціальній сфері процеси інтернетизації і віртуалізації, як
процеси інформатизації, уже призвели до ускладнення соціальної структури, оскільки спричинили формування нового принципу соціальної стратифікації. Зокрема, основним критерієм
соціальної стратифікації в західних суспільствах, де зазначені
процеси перебувають на вищому, ніж в Україні, щаблі розвитку,
стає рівень освіти і знань, на противагу критерію володіння засобами виробництва. Таким чином, підвищення ролі знання,
пов'язане з ускладненням технологічної сфери, зумовлює зростання значення високоосвіченої та висококомпетентної технологічної еліти, яка контролює процеси соціального виробництва та
сприяє розколу соціуму на різнорідні соціальні групи. На регіональному та місцевому рівнях в Україні це знаходить прояв
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у проблемах: "цифрового розриву", коли індивіди та окремі території мають різні можливості щодо використання сучасних
інформаційних технологій; кадрового забезпечення, підготовки
та підвищення кваліфікації посадових осіб з питань нових інформаційних технологій; обґрунтуванні можливості та доцільності
використання соціальних мереж для інформаційно-комунікативного забезпечення соціального простору.
Упродовж останніх років світові показники вдосконалення та
впровадження інформаційних технологій зростають у геометричній прогресії. Кількість користувачів інтернету на початок
2018 р. перетнула межу в 4 млрд осіб (при тому, що перший
мільярд був "освоєний" лише наприкінці 2008 р.). З них приблизно половина припадає на країни Азії. Багаторазово зросла й
продовжує зростати швидкість обміну даними завдяки оновленню телекомунікаційних мереж і вдосконаленню комп'ютерної
техніки. Упевнено завойовує світ широкосмуговий інтернет.
Більшість населення земної кулі нині є користувачами стільникового зв'язку, у багатьох країнах ним користуються 100 % населення. Найшвидче зростаючий сегмент інтернету – це кількість
користувачів мобільних соціальних мереж. З початку 2017 р. мобільний телефон випередив настільний комп'ютер та ситуація
стабільно залишається незмінною.
Доступ населення до інтернету залишається одним із важливих показників розвитку інформаційного суспільства. Нині інтернет розуміється як технологія загального призначення, а в деяких країнах, таких як Швеція, Нідерланди, Норвегія, Франція,
доступ до інтернету розглядається як основне право людини.
Якщо в розвинених країнах у середньому 71 % населення має
доступ до інтернету, то в країнах, що розвиваються, – лише
21 %. За даними Держслужби статистики України, на початок
2019 р. кількість абонентів мережі Інтернет в Україні становила
26 млн осіб, з них 25,3 млн користуються широкосмуговим доступом. При цьому Україна стабільно утримує середні позиції у
світових рейтингах розвитку інформаційного суспільства, і позитивна динаміка забезпечується не стільки завдяки імплементації найсучасніших ІКТ, скільки за рахунок "наздоганяючого"
запровадження новітніх технологій і засобів зв'язку.
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Еволюція поняття категорії час. Соціальний час – нерозривно пов'язаний із соціальним простором процес руху, розвитку соціальних систем та їх відбиття в людській свідомості. Це
форма буття соціуму, яка виявляється в зміні послідовних подій
та складається із соціальних та індивідуальних уявлень. Як природні (фізика, біологія, медицина), так і суспільні (політекономія, економічна і соціальна географія, історія, соціологія тощо)
науки вивчають час, але кожна з них розглядає його під своїм
кутом зору. Що стосується соціальної географії, то вона дає
характеристику соціального часу в історико-просторовому контексті, аналізує його в територіальному вимірі.
У колишньому радянському суспільстві термін "соціальний
час" з'явився у 60-ті рр. ХХ ст. Він наповнювався специфічним
соціальним змістом – тими подіями і процесами, які пов'язані з
діяльністю людини, колективу, суспільства. Будь-яка структура
або внутрішня організація систем існує у т. ч. і як часова структура. Вона визначається характером діяльності людей. Ключем
до вивчення структури соціального часу є дослідження структури видів діяльності в суспільстві. Такий підхід розвивається
у вивченні бюджетів і балансів часу.
Соціальна філософія вивчає суспільство, що розвивається в
часі, діяльність суб'єктів історії, соціальні процеси й феномени в
їх взаємозв'язку й розвитку. Важливо з'ясувати, як усвідомлюється людьми час, яку роль він відіграє в житті соціуму. У нашу
динамічну епоху слово "час" за частотою вживання займає одне
з перших місць. Ми постійно поспішаємо, нам бракує часу для
вирішення повсякденних завдань. Ми рахуємо навіть не добу,
а години, хвилини й секунди.
Люди давно почали усвідомлювати час, але в кожну історичну епоху він сприймався по-різному. Сучасне сприйняття часу
дуже сильно відрізняється від його сприйняття людьми стародавнього світу й навіть середньовіччя. Справа в тім, що уявлення
про час, відчуття його й необоротності пов'язані з поняттям становлення й розвитку, але люди не завжди могли зрозуміти й
усвідомити, що все у світі формується, змінюється й розвиваєть196
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ся. Первісні племена, наприклад, сприймали світ як щось раз і
назавжди дане й незмінне. Природно, що їх розуміння часу носило примітивний характер. Вони уявляли час лише як кінець
життя й не надавали йому соціального значення. Люди не цінували час у тому розумінні, що не фіксували його як певний етап
власної життєдіяльності. Навіть дотепер, як пише французький
історик Ф. Арієс, в африканських джунглях поняття про вік
життя все ще досить нечітке. Це тим більше стосується первісних суспільств. Саме сприйняття часу зв'язувалося з подіями,
що мали місце в житті роду або плем'я. Так, день народження
дитини запам'ятовувався у зв'язку з якою-небудь подією, наприклад з вдалим полюванням. Але дата народження, звичайно, не
фіксувалася. Таке ставлення до часу пояснювалася низьким рівнем суспільних відносин, культури й відсутністю писемності.
Об'єктивно не було необхідності у точній фіксації часу, у його
розподілі на години, хвилини, секунди. Примітивному соціальному життю відповідало примітивне сприйняття часу.
В античному світі уявлення про час різко змінюється. Час
одержує соціальну характеристику як фактор, що відіграє важливу роль у життєдіяльності людини й тому потребує дбайливого ставлення. Люди починають усвідомлювати зв'язок сьогодення, минулого й майбутнього. Зокрема, Аристотель писав, що
"час сьогодення стикається з минулим і майбутнім".
Оскільки рабовласницьке суспільство перебувало на більш
високому рівні розвитку, ніж первісне, сприйняття часу тоді вже
мало не просто відчутний характер (зв'язок часу з якою-небудь
подією), але й абстрактний, тобто час оцінювався незалежно від
конкретних речей, подій і явищ.
Однак справжнє розуміння часу починається з епохи Відродження, тобто із другої половини ХV ст. Королівська влада,
спираючись на городян, зломила міць феодального дворянства й
створила великі, по суті засновані на національності монархії,
у яких почали розвиватися сучасні європейські нації й сучасне
буржуазне суспільство. Епоха Відродження – це епоха розпаду
феодалізму й формування капіталістичних суспільних відносин.
Капіталіст проявляє надзвичайну активність для одержання
більшого прибутку, і тому він береже кожну годину, кожну
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хвилину, тому що розуміє, що від економії часу залежить його
багатство. Сонне середньовіччя було розбуджене активно діючим буржуа. Ось чому синонімом часу стала практична діяльність, її ритм. Саме з Відродження з'являється можливість порівнювати одну історичну епоху з іншою крізь призму часу.
Із цього періоду люди почали уявляти свою історію, як історію, що розвивається в часі.
Відомий французький історик Ф. Бродель, який зробив революцію в історичній науці своєю пропозицією враховувати економічні і географічні фактори при аналізі історичного процесу,
зазначав, що соціальний час являє собою складне й суперечливе
явище, що містить у собі минуле й сьогодення людства. Бродель
критикує тих істориків, які заперечували об'єктивний характер
часу. Не можна, писав він, абстрагуватися від часу й вважати
його своєю суб'єктивною ідеєю, тому що час – це процес створення матеріальних багатств, життєдіяльності людини. Усяка
подія пронизана часом, тому що він пов'язаний з іншими подіями, які мали місце раніше.
У соціальній філософії час розглядається у більш широкому,
філософському сенсі. Весь історичний процес вивчається як
процес, що відбувається в часі, і детермінується матеріальними
відносинами. При цьому соціальна філософія спирається на досягнення інших наук, зокрема політичної економії, географії,
соціології, історії. Візьмемо історичний час. Ним займається не
тільки історична наука, але й соціальна філософія. Вона досліджує його онтологічні й гносеологічні характеристики. В онтологічному сенсі соціальний час виникає разом з історією суспільства. Будучи його формою існування, він розвивається й змінюється разом з ним. Під гносеологічним аспектом мається на
увазі усвідомлення часу в міфологічних, натуралістичних і космічних термінах. Інакше кажучи, у цьому випадку йдеться про
неісторичне сприйняття часу, коли він не зв'язувався з історичним розвитком суспільства. У міфах, казках, епосі час не розвивається й не змінюється. Але в міру розвитку історичного процесу
гносеологічне фарбування часу теж міняється. Він вже сприймається не через міфи й казки, а через історичні події й факти.
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М.А. Барг спеціально виділяє календарний час, що на відміну від історичного часу тече рівномірно, ритмічно й безупинно. Він однаковий для всіх епох і періодів. Так, календарний
час у первісному суспільстві плинув так само ритмічно й рівномірно, як плине в нашу епоху, хоча ритм родового ладу істотно відрізняється від ритму сучасних людей. Календарний час
підкоряється своїм власним законам і не залежить від розвитку
й зміни історичних подій.
На відміну від календарного часу історичний час припускає
змістовний аналіз людської історії. Він насичений конкретним
соціально-історичним змістом і, за справедливим зауваженням
японського філософа Я. Кєндзюро, пронизує всю історію, оскільки аналіз часу дозволяє представити людське суспільство як
соціальний організм, що перебуває в постійному розвитку. Ми
почуваємо історичний час завдяки ходу історії, подій, явищ,
процесів. Ігнорування часу неминуче веде до неісторичного
підходу при дослідженні суспільних відносин.
Порівнюючи календарний та історичний час, не можна не
відзначити й те, що якщо календарний час завжди тече рівно,
плавно й ритмічно, то історичний час – переривчасто й відносно. У ньому можливі й циклічність, і повторюваність (зрозуміло,
не абсолютна), і навіть рух назад. Це видно особливо тоді, коли
відбуваються великі події, що впливають на подальший суспільний розвиток.
Історичний час пов'язаний зі змістовним аналізом соціальних
організмів і тому вимагає цілісного підходу. Він здобуває зміст
лише за умови, якщо його визначати як специфічну форму існування соціальної цілісності. Аналіз змісту історичного часу можливий тільки при врахуванні діалектичної єдності всіх фактів,
явищ, процесів і подій історії, тому що вони й становлять його
зміст. І для розкриття циклічності й переривчастості історичного часу потрібно досліджувати його зміст, тобто події й процеси,
що мали місце на даному відрізку часу. Насиченість історичного
часу залежить від змістовності й насиченості історичних подій.
Прикладом можуть служити революції та війни, які ламають
звичний уклад життя людей і за короткий період якісно змінюють громадські порядки, менталітет і спосіб життя.
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Календарний час не залежить від людей, тоді як історичний
час залежить від них, і в цьому сенсі він (історичний час) суб'єктивний. Його зміст залежить від діяльності суб'єктів історії, які
можуть швидко наповнити його більшими історичними подіями,
що мають величезне значення для людства.
Час, як основна умова будь-якого розвитку, розкриває закономірності взаємодії суспільства і природи, дає уявлення про те,
як людське суспільство в міру просування шляхом соціального
процесу вдосконалюється, гармонізується й перетворюється в
дійсний простір людей – унікальних творців цивілізації.
Історична географія як наука про різні аспекти взаємовідношення населення і природи в минулі історичні періоди набула
широкого розвитку. Різноманіття аспектів дослідження взаємовідношення природи і суспільства, що історично склалися, привело сучасних зарубіжних учених до надзвичайно широкого
тлумачення завдань історичної географії. Англійський історикгеограф С.Т. Сміт виділяє три напрями в сучасній історичній
географії Великої Британії і США: 1) вивчення історії змін
ландшафту під впливом людини на природу; 2) історична географія як наука, що реконструює географію минулого;
3) дослідження географічних змін у часі.
Глава Берклійської школи історико-географів К. Зауєр (Каліфорнія, США) вважає, що завданням географії є вивчення взаємозалежності всіх живих істот на Землі, причому людина в цій взаємозалежності відіграє провідну роль. Реконструкція природних
умов минулого необхідна для пояснення сучасного поширення
людей на Землі, аналізу сучасної господарської освоєності.
Принципова відмінність в об'єктах дослідження історичної
фізичної географії та історичної соціально-економічної географії викликає необхідність застосування різної методології дослідження. Проте при всій відмінності об'єктів (фізико-географічних, економіко-географічних) залишиться загальний підхід
до їх вивчення: і соціально-економічна, і фізична географія сучасності зацікавлені в дослідженні історичного процесу формування сучасних географічних об'єктів. Історико-генетичний підхід особливо важливий для цілей географічного прогнозу, значення якого важко переоцінити. Таким чином, одним з головних
200
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завдань географічного напряму в історичній географії є підготовка необхідного матеріалу для цілей географічного прогнозу.
Історична географія вивчає зміни в географічній оболонці
Землі як внаслідок природних причин, так і під впливом людини. Вона використовує різні методи:
 історичні (вивчення архівних джерел, пам'яток матеріальної
культури тощо);
 географічні (картографування, районування, ландшафтний
підхід, польове вивчення реліктів, дендрохронологія тощо);
 суміжних наук (аерокосмічна індикація, математичне моделювання тощо).
Географія осьового часу. Термін "осьовий час", запропонований німецьким філософом, психологом Карлом Ясперсом,
відображає добу якісних трансформацій соціокультурної системи при її переході від ранніх до розвинених цивілізацій. Тривав
з 800 по 200 рік до н. е.
Ясперс розглядає час в онтологічному аспекті. Він вводить
поняття осьового часу у зв'язку з дослідженням осі світової історії, що, на його думку, "може бути виявлена тільки емпірично,
як факт, значущий для всіх людей" незалежно від віросповідання. Її треба шукати там, де з'явилися необхідні умови для формування сучасної людини. Ясперс вісь світової історії відносить
в часі близько 500 років до н. е., коли відбулися якісні зміни в
історії й з'явився сучасний тип людини.
Карл Ясперс пов'язував осьовий час з ідейно-світоглядними
зрушеннями, що мали місце у центрах випереджального розвитку людства (Греція, Палестина, Іран, Індія та Китай) між VІІІ та
ІІІ ст. до н. е. Тоді майже одночасно діяли такі "вчителі людства",
як Піфагор, Сократ, Платон, Аристотель, Єремія, Заратустра,
Гаутама Будда, Лао-цзи, Конфуцій, які висунули персоналістичні
цінності та постулювали кінцеву причетність кожної конкретної
людини до трансцендентно-сакральної першооснови буття.
Осьовий час відповідав, за К. Ясперсом, переходу людства
від першої, ранньокласової стадії розвитку суспільства, до другої, традиційної (станово-класової), яка характеризується якісно
вищим рівнем самосвідомості та можливостей самореалізації
особи в різних сферах життєдіяльності за умов порушення одно201
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значної кореляції між соціальним, політичним та економічним
статусами індивіда.
Внаслідок бурхливих трансформацій у зазначених регіонах
на середину першого тисячоліття до н. е. виникають антична
(початково як давньогрецька), давньоєврейська (іудейська), давньоіранська (зороастрійська), давньоіндійська (індуїстськобуддійська) і давньокитайська (конфуціансько-даоська) соціокультурні системи, з яких вийшли вищі релігії (буддизм, християнство, іслам, зороастризм, іудаїзм, джайнізм, індуїзм, даосизм і
конфуціанство), що стали основою великих цивілізацій останніх
двох тисячоліть.
Осьовий час, у його ясперсівському розумінні, варто зіставити з глобальними техніко-технологічно-господарськими змінами, що охопили смугу давніх цивілізацій від Еллади до Китаю
між серединами ІІ та І тисячоліть до н. е. Технологічний прогрес
не зводився лише до поширення чорної металургії, а мав системний характер. Модернізація знарядь сільськогосподарської
праці і ремісничого обладнання, верстатів не була прямим наслідком поширення заліза. На Близькому й Середньому Сході
вона здебільшого навіть передувала йому, а в Середземномор'ї,
Індії та Китаї проходила одночасно з масовим оволодінням залізоробною справою. Цей технологічний переворот в усіх давніх
цивілізаціях завершується на середину першого тисячоліття до
н. е. Принципова відповідність між зрушеннями в технікотехнологічній та релігійно-філософській сферах не була випадковою. У соціально-економічному плані феномен осьового часу
пов'язаний із виникненням автономних щодо державних форм
власності і становленням у провідних містах товарно-ринкових
відносин, у суспільно-моральному – із визнанням за людиною
права стати в опозицію до освяченого авторитетом предків і
релігією світогляду або навіть виступити з відкритим засудженням можновладців, як пророки Ізраїлю та Іудеї.
З осьовим часом пов'язані процеси створення світових імперій. Першими прообразами пізніших імперських структур
осьового часу були держави Саргана Аккадського та ІІІ династії Ура у Дворіччі, давньоєгипетське Нове царство. Безперервна лінія імперського розвитку розпочинається з часу оволо202
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діння чорною металургією і початком масового виробництва
якісної зброї. Наприклад, на Близькому Сході цей процес у
VІ ст. до н. е. завершився утворенням перської імперії Ахеменідів, пізніше подібні імперії виникають в Індії та Китаї. З цього
часу імперська структура стає в більшості цивілізованих регіонів нормою стабільного життя.
Духовно-культурні зрушення осьового часу, як і утворення
великих і відносно стабільних держав імперського типу зі строкатим у культурно-мовному плані населенням, істотно позначилися на етнічному процесі, тому що в межах великих держав
відбулися змішання, культурна синкретизація та мовна нівеляція
людей, різних за етнічним походженням. Соціально-політичні та
релігійно-культурні фактори сприяли розмиванню етнічних бар'єрів і переоформленню етнічної свідомості. Поняття підданства та релігійної належності набувають більшої ваги, ніж етнічне
і родове походження. Люди насамперед ідентифікують себе з
політичними та конфесійними реаліями, із причетністю до певного соціального стану, що в деяких випадках (касти в Індії)
стає найістотнішим. Макроетнічні спільноти складаються на
основі макрополітичної та конфесійної єдності. Периферійні
щодо розвинених регіональних цивілізацій етноси долали межу
між ранньокласовим та станово-класовим суспільствами за наявності імпульсів із боку розвиненіших сусідів, так що за деяких
обставин доба ранньокласових відносин минала впродовж двохтрьох століть. Загальна тенденція полягала в тому, що не повністю розвинені ранньокласові структури прискореними темпами
трансформувалися в традиційні (станово-класові), а вищі релігії
накладалися на варварські духовно-культурні форми, синтезуючись із ними. Подібне мало місце й у вітчизняній історії перших
століть Київської Русі.
Планетарний час. Астрономічний (календарний) час, тобто
час, природними референтами якого є рух Землі щодо інших
космічних об'єктів, не є єдиним поняттям часу. Його властивості
– гомогенність, безкінечна ділимість і безперервність – не є обов'язковими для інших часів (економічного, соціального, психологічного та ін.). Темпоральні відносини в суспільстві неадекватно відбиваються в одиницях та інтервалах астрономічного ча203
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су. У соціології свій час, який виражає зміни або рухи соціальних феноменів у термінах інших соціальних феноменів, взятих
як початок підрахунку. Ті або інші календарні фази означають
для нас щось більше тоді, коли вони перетворені на соціальний
час. В основі будь-яких календарних систем числення часу
лежить соціальна діяльність і спосіб життя групи, одноманітні
та регулярні коливання і пульсації колективної поведінки.
У високодиференційованому суспільстві множина локальних
систем часу не справляється з виконанням ролі координації
спільної діяльності багатьох змін на значному географічному
просторі. Тому виникає необхідність у введенні максимально
розширеної і стандартизованої системи часу. У глобальному
масштабі ця роль була відведена системі часу, заснованій на
астрономічних референтах.
У кінці І – на початку ІІ ст. н. е. Мартін Тірскій запропонував розбити Земну кулю на паралелі і меридіани (мережа). Так
отримали 90 паралельних кругів, проведених з півночі від екватора і 90 до півдня від нього – північна і південна широта –
і дуг-меридіанів. У 1844 р. за нульовий був прийнятий меридіан міста Гринвіча. В результаті появився всесвітній час, як
середній час першого часового поясу, названого середньоєвропейським, 180º на схід від Гринвічу і 180º на захід від нього
складають східну і західну довготу. Таким чином, положення
будь-якого об'єкта визначається довготою і широтою, виражених у градусах, хвилинах і секундах. Всесвітній час є середній
сонячний час початкового меридіану. Останній існує умовно –
так вирішила людина.
У підсумку маємо різноманіття поясного часу. Практична
життєдіяльність людини породила задачу отримання, зберігання
і передачі точного часу. Точний час отримують з допомогою
спостереження за сонцем і зірками. Шляхом спостереження за
декількома зірками можна отримати моменти точного часу з
похибкою близько 1/109.
Подальші дослідження щодо збільшення точності і стабільності при вимірі часу пішли шляхом джерел коливання – атомів
і молекул. Так, були створені молекулярні аміачні годинники,
атомно-променеві цезієві годинники з квантовим генератором
204
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тощо, що дозволило розв'язати нові задачі космічної навігації,
руху Земної кори, руху материків.
Тривалість життя людей вимірюється роками, тобто порівнюється з обертанням Землі навколо Сонця, в процесі якого
видиме положення зірок кожну ніч зміщується, а Сонце переміщується по небокраю від однієї групи зірок до другої. На основі
знань видимого світу й зародилися знаки Зодіаку. Відзначимо,
що природною мірою проміжків часу, коротших, ніж рік, є доба
(обертання Землі навколо своєї осі).
Фізичний еталон часу – астрономічний атомно-променевий цезієвий годинник. У 1964 р. було створено Міжнародний комітет мір
і ваг. У 1967 р. обчислили секунду, вона дорівнює 9192631770 періодам випромінення, яке відповідає переходові між двома надтонкими рівнями основного стану атома Цезію-133. Астрономічний
годинник володіє високою точністю і відтворюваністю. Пізніше
появився водневий стандарт частоти і часу.
Фізіологічні функції залежать від біологічних годинників
живої матерії. На жаль, соціальна еволюція відмежувала людину
від використання власних біологічних годинників. Але рослини,
що оточують людину в природних умовах старого часу, відкривають і закривають пелюстки своїх квітів: зранку – мак, шипшина, цикорій, мати-й-мачуха; ввечері – духмяний тютюн, нічна
фіалка та ін. Що є внутрішнім годинником живих організмів,
досі не встановлено. З приводу механізму біологічних годинників існують різні молекулярні гіпотези. Одна – білкова, пов'язана із скручуванням і розкручуванням в певному ритмі білкових
молекул. Друга – ДНК діють як первинний маятник біологічних
годинників. Послідовність реакції білкового синтезу виконують
роль ритмів, механізм відрахування часу. Також є думка, що
регулюють біологічні годинники космічні випромінювання,
магнітне поле Землі і сам рух в космічному просторі Сонця,
Землі і Місяця. Сезонні години включають і виключають роботу
окремих генів (спання тварин).
Біологічний годинник дуже важливий для життя людини. Відомо, що людина перебуває у владі добових ритмів (понад
40 фізіологічних процесів людини залежать від біогодинників).
Вважається, що розвитком організмів та їх формуванням управ205
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ляє тріада: генетична програма, організаційний центр та інформаційне поле. Але до цієї тріади необхідно включити час, який є
не просто тривалістю від однієї події до іншої, що вимірюється
годинами, а являє собою фізичний фактор, який має властивості,
що дозволяють активно брати участь у всіх природних процесах, забезпечуючи причинно-наслідковий зв'язок явищ.
Просторовий час. У процесі дослідження розвитку нестаціонарних і відкритих дисипативних структур неможливо обмежитися уявленням про час, як про суто кількісну характеристику
процесів. У зазначених системах мають місце стадії нестійкості,
режими із загостренням, у ході яких відбуваються якісні зміни.
Через це в енергетиці враховується не тільки вплив більш ранніх
стадій на наступні, минулого на сучасне, але й майбутнього на
сучасне. Необхідність характеризувати час не тільки кількісно,
але й якісно зумовлюється моделями тих просторових і часових
відносин у структурах, що самоорганізуються, котрі досліджуються синергетикою.
Німецький філософ М. Хайдеггер подолав традиційне розуміння часу як "обрію безкінечного в обидва боки".
Думку про множинність часів розвиває І. Валлерстайн, стверджуючи, що кожному різновиду соціального часу відповідає
різновид соціального простору. Так можна говорити про соціальні часи (TimeSpaces). Валлерстайн, розглядаючи броделівські
часи – епізодичний час, циклічний час, структурний час та час
мудріїв (це час довгостроковий або надто довгостроковий і Бродель сказав про нього, що якщо він існує, то він може бути тільки часом мудреців), стверджує, що кожен із цих часів має свій
простір, і їх можна поєднати однією категорією "час-простір".
Для визначення простору він звертається до тих сутнісних об'єктів, що обмежуються цим часом, і, таким чином, знаходить просторові аналоги категоріям соціального часу.
У суспільстві час виступає у формі діяльності. Це тривалість
події, обсяг часу для створення предметів, час життя. Отже, час
виражає і кількісну сторону буття, тобто зміст соціального процесу (уповільнення, прискорення, підвищення, падіння, регрес,
прогрес). У суспільстві завжди існує не якийсь монолітний час,

206

Ви
"К да
Ве иїв вн
рс сь ич
ія ки оне й у по
дл нів лігр
я ер аф
др си і
ук те чни
у т" й
.
це
н

тр

а спектр соціальних ритмів, чергувань, розмірності, зумовлених
природою окремих соціальних спільнот.
На відчуття, сприйняття і переживання часу певним чином
впливають і природні чинники, і географічне середовище. Залежно від тривалості дня і ночі, зими і літа люди по-різному "живуть
у часі". У жителів екваторіальної зони інша ритміка часу, аніж
у ескімосів або тих, хто мешкає в зонах з полярним кліматом.
Для соціології важливий облік і "календарність", тобто поступальність соціальних подій, і "сумативна сукупність" часу у
соціальних суб'єктів – індивіда, спільноти, групи, колективу,
асоціації. Так, у первісному суспільстві переважає вільний час,
він розподіляється більш-менш рівномірно серед усіх членів
суспільства. Нерівність тут має суто антропологічні (головним
чином природні) виміри. Вільний час розподіляється на користь
дітей або людей похилого віку. У буржуазному суспільстві, навпаки, необхідний час (час виробництва, обміну, розподілу і
споживання) переважає над вільним. Розподіл вільного часу тут
відбувається вже за соціально-економічними і політичними
ознаками (багатство, влада, престиж).
Соціологи оперують такими категоріями, як "сумативний
фонд часу", "маса часу", "ресурс часу", "бюджет і баланс часу".
Але це не що інше, як єдність часу в його календарному і об'ємному виразі. При цьому, динамізм означає швидше і краще, консерватизм – уповільнення і гірше.
Отже, соціальний час – жива форма діяльності – виступає і як
календарний час, і як сукупний час індивіда, соціальної спільноти,
суспільства в цілому, і як функція, умова і міра соціальних дій.
Ряд дослідників часу І. Пригожин, А. Біч та ін. вважають, що
час існує завжди і скрізь (а не виникає), тобто завжди існує в
непроявленому вигляді в будь-якій матеріальній системі внаслідок будь-якого руху матерії.
Основними функціями соціального часу є: взаємна синхронізація, координація і часова послідовність (sequential timing) окремих феноменів; організація часової системи для реалізації
соціокультурної безперервності і для орієнтації в безкінечному
потоці часу; осмислення пульсації соціокультурних систем і в
той же час полегшення цієї пульсації або ритмів.
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Властивості часу. До основних властивостей часу належать:
1) тривалість – виступає як послідовність моментів, що
змінюють один одного, або станів, виникнення за кожним даним інтервалом часу наступних. Жодний процес у природі не
може відбуватися відразу, миттєво, він обов'язково триває в
часі, що зумовлено кінцевою швидкістю поширення взаємодій
і зміною станів.
2) незворотність, що означає односпрямовану зміну від
минулого до майбутнього. Минуле породжує сьогодення й
майбутнє, переходить у нього. До минулого належать усі ті
події, які вже здійснилися і перетворилися в наступні. Майбутні події – це ті, які виникають зі справжніх і безпосередньо
попередніх їм подій. Сьогодення охоплює всі ті об'єкти, системи й процеси, які реально існують і здатні до взаємодії між
собою. Взаємодія можлива лише за одночасного співіснування
об'єктів. Об'єкти, що співіснували в минулому, але перейшли в
інші наступні стани матерії, уже недоступні ніякому впливу.
На минуле фізично впливати неможливо, можна тільки змінити
уявлення про минуле у свідомості реально існуючих людей. На
віддалене майбутнє також не можна впливати, поки воно не
виникне, оскільки реально воно ще не існує. Впливати можна
на події сьогодення й на ті найближчі події майбутнього, які з
них безпосередньо випливають.
3) одномірність, що проявляється в лінійній послідовності
подій, генетично пов'язаних між собою. Якщо для визначення
положення тіла в просторі необхідно задати три координати, то
для визначення часу досить однієї. Якби час мав не одне, а два,
три й більше вимірів, то це означало б, що паралельно нашому
світу існують аналогічні й ніяк не пов'язані з ним світидвійники, у яких ті ж самі події розверталися б в однаковій послідовності.
4) темп часу – показник часу, що характеризує частоту зміни
подій у системі (уповільнення або прискорення часу). Темп часу
та інтервал пов'язані між собою обернено пропорціональною
залежністю: чим більше темп часу (чим швидше в системі проходить зміна подій), тим менше інтервал часу між певними подіями (певними моментами часу).
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5) спрямованість часу. Ще Лейбніц довів, що відмінність
причин від наслідків рівносильне відмінності минулого від майбутнього. А оскільки причина передує наслідку, час спрямований від причини до наслідку й не можна поміняти причину й
наслідок місцями. Спрямованість (односпрямованість) – це послідовність передування подій (тривалостей) мінливого світу, але
це також – сприйняття людиною руху часу в напрямку через
теперішнє в майбутнє. Напрямок часу дає стріла часу, яка являє
собою концепцію, що описує час як пряму (тобто математично
одновимірний об'єкт), простягнуту з минулого в майбутнє.
З будь-яких двох незбіжних точок (осі часу) одна завжди є майбутнім щодо іншої. "Стрілу часу" у науковий обіг ввів у 1927 р.
британський астроном А. Еддінгтон. Як історична, так і термодинамічна стріла часу характеризують процеси, які ідуть в одному напрямку, вони визначають події, які не можуть бути змінені, які неможливо повернути у висхідний стан.
6) перебіг часу – це перехід подій далекого майбутнього в
події більш близького майбутнього, подій найближчого майбутнього в події сьогодення, подій сьогодення – у події близького
минулого, подій минулого – у ще більш далеке минуле.
Деякі автори пропонують тріаду рівнів соціального часу: час
історії суспільства (макрочас), час покоління і час індивіда (мікрочас). Макрочас непереривний і незворотний. Мікрочас дискретний. Життя індивіда незворотне. Але в широкому контексті
незворотність часу індивіда знімається зворотністю часу поколінь через механізм спадкоємності і соціальної пам'яті.
До особливостей соціального часу відносять його неоднорідність, оскільки він здатний стискатися, ущільнюватися в періоди революцій і катастроф і розтягуватися в період стагнації; він
маркований критичними датами і завжди сповнений особливими соціальними життями. Багатоплановість соціального часу
зумовлюється тим, що соціальні процеси різного рівня, масштабу і складності, кожний у своєму часовому інтервалі, із своєю
послідовністю, ритмом і темпами узгоджуються в єдиному ансамблі суспільного порядку і єдиним часом.
Неоднорідність соціального часу дає нам часову структуру:
багатоплановість – часову координацію. Соціальний час не єди209
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ний (багатомірний), що зумовлюється множиною відмінних
одна від одної "локальних систем часу". Кожна локальна система відтворює ритми діяльності певної групи.
Соціальний час не є неперервним, оскільки він не може адекватно відбиватися єдиною цілісною шкалою, тому що різні інтервали часу в різному соціальному контексті наділяються різними значеннями (соціальними якостями), від природи та інтенсивності яких залежать часові зміни.
Референтом соціального часу визначають соціальну діяльність: де є людська діяльність, там є плин соціального часу.
Тривалість того чи іншого процесу не є визначальним фактором
у визначенні соціального часу – важливо знати фазу і спрямованість коливань процесу з погляду його функцій і організації
соціальних часів.
У структурі соціального часу важлива роль належить темпоральності (від нім. Temporalität – часовість знання, часові особливості), що являє собою часову сутність явища, породжену динамікою його особливого руху, на відміну від тих часових характеристик, які визначаються відношенням руху даного явища до історичних, астрономічних, фізичних та інших часових координат,
взаємозв'язок моментів часу. У феноменологічно орієнтованій
соціології, а також у психології та культурології поняття темпоральності широко використовується для опису таких динамічних
об'єктів, як особистість, соціальна група, клас, суспільство.
Перехід від одного стану до іншого, коли система втрачає
риси цілісності, є особливо важким у динаміці системи. Для цієї
стадії характерні процеси деструктивності і хаотизації, які можна охарактеризувати як мінімальні. У цьому питанні актуальними і змістовними можуть бути результати і висновки дослідження в галузі культурної антропології, здійснені А. Геннеп і
В. Тернер. Досліджуючи мінімальну фазу ритуалів приходу,
тобто ритуалів зміни статусу (вільного, соціального) в традиційних суспільствах, вони дійшли висновку щодо структурованості
фази переходу, що включає в себе три стадії:
 відокремлення – вибір та ізоляція індивіда від повної соціальної цілісності, позбавлення індивіда статусних характеристик належності до цієї спільноти;
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 власне перехід – період певного перехідного стану або лімінальності;
 реагрегація – відтворення.
У розвитку соціальних систем ключовим моментом є лімінальна стадія як феномен переходу соціально-культурної цілісності
(особистості, групи, суспільства) в новий культурний стан. Лімінальність характеризує зміну соціального статусу, цінностей і норм,
ідентичності і самосвідомості, осмислення і розуміння, свідомості і
мовної практики. Феномен лімінальності розгортається в суспільстві, що трансформується, здійснює культурний або цивілізаційний
перехід, коли глибокі і радикальні зміни торкаються практично
всіх сфер життя: від економічних, політичних та адміністративних
реформ до цінностей, норм, способів світобачення і світоставлення
загалом. Сама соціокультурна цілісність суспільства, що трансформується, постає як контекст соціальної лімінальності як до індивіда, так і до всякої спільноти як підсистеми.
Питання для самостійної перевірки знань

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Концепції простору і часу.
Географічний простір.
Ідеї про соціально-географічний простір Т. Хагерстранда.
Властивості геопростору.
Особливості просторової організації суспільства.
Рівні організації простору?
Смислове поле категорії "соціальний простір".
Структура соціального простору.
Соціальні позиції і соціальні дистанції.
Регіональна просторова свідомість.
Взаємовідносини людини і простору.
Теорія соціального простору П. Бурдьє.
Концепція соціального простору А. Лефевра.
Тріалектика соціального простору Е. Соджи.
Соціологія простору Г. Зіммеля.
Концепція дисциплінарного простору М. Фуко.
Сутність інформаційного простору.
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Властивості інформаційного простору.
Структура інформаційного простору.
Роль і функції інформаційного простору в сучасному світі.
Інформаційні війни та їх особливості.
Безпека інформаційного простору.
Інформаційний простір як об'єкт управління в системі
державної інформаційної політики.
Особливості мережевої організації соціального простору.
Соціальні мережі як фактор модернізації інформаційнокомунікативного забезпечення.
Еволюція поняття категорії час.
Планетарний час.
Просторовий час.
Властивості часу.

Ви
"К да
Ве иїв вн
рс сь ич
ія ки оне й у по
дл нів лігр
я ер аф
др си і
ук те чни
у т" й
.
це
н

18.
19.
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25.

26.
27.
28.
29.
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СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК
СОЦІАЛЬНОЇ ГЕОГРАФІЇ
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3.1. Формування і розвиток соціальної географії у світі

Витоки соціальної географії простежуються у системі знань
про природу і населення давніх суспільств Китаю, Індії, Єгипту,
Вавилону, Близького Сходу. Вони суттєво зміцнилися, коли наука почала викристалізовуватися як теоретична і системноорганізаційна сфера пізнання світу. Водночас розгляд теоретикометодологічних здобутків соціальної географії необхідно розпочати з часу найінтенсивнішого накопичення соціогеографічних
фактів і виникнення самого терміна "соціальна географія". Єдиної
думки серед дослідників щодо останнього питання немає, хоча
більшість з них погоджується з тим, що оформлення соціальної
географії відбувалось на стику антропогеографії і соціології і
почалося воно з другої половини ХІХ ст. Від початку внесок у це
оформлення географів і соціологів можна вважати рівним.
Етапи розвитку світової соціології. Періодизація розвитку
соціології має велике значення не лише в історико-соціологічному контексті, але й для кращого розуміння проблеми
трансформації предмету цієї науки. Є декілька спроб такої періодизації. Однією з найвдаліших вважається періодизація,
запропонована Мартіном Елброу, англійським соціологом, що
виокремив п'ять етапів функціонування соціології як самостійної галузі знання.
М. Елброу звертає увагу на те, що процес глобалізації переростає у процес світовізації. Це означає, що світова система, як
система соціальна, не може розглядатися лише як світовий ринок. У ній починають діяти всі інші загальносвітові структури і
взаємозв'язки: комунікаційні, політичні, культурні і власне соціальні. "Власне соціальні" полягають у тому, що всі елементи
світової системи, всі актори (соціальні суб'єкти) взаємодіють на
основі певних експектацій – очікувань зі сторони інших соці213
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альних суб'єктів (держав, організацій, представництв інших культур і способу життя тощо).
Перший етап отримав у М. Елброу назву "універсалізм". Це –
класична стадія розвитку соціології, суттєвою рисою якої є спроба зрозуміти процеси суспільного життя та соціальних змін як
всезагальні, позачасові та аналогічні універсальним закономірностям, які існують у природі. Так, О. Конт будував своє позитивне
соціологічне знання про суспільство за аналогією пізнання природничих (фізичних, хімічних, біологічних тощо) процесів. Це
зумовило його розуміння соціології як соціальної фізики та розподіл її предметної області на соціальну статику та соціальну
динаміку. Ще один видатний представник першого етапу розвитку соціології – англійський учений Г. Спенсер – вважав, що соціальні процеси розвиваються за аналогією з еволюцією живої природи, а суспільство – за аналогією з живим організмом.
Другий етап у розвитку соціології М. Елброу визначає як
період становлення "національних шкіл". Саме цьому етапу
притаманний найінтенсивніший розвиток численних класичних
соціологічних теорій. Серед них теорія М. Вебера, в якій акцент
робиться на раціоналізмі, що притаманний німецькій культурі;
соціологічна концепція засновника французької соціологічної
школи Е. Дюркгейма, у фокусі уваги якого були соціокультурні
фактори та їх роль у суспільному розвитку. Характерною рисою
американської соціології цього періоду була домінанта прагматизму. Серед найвидатніших представників британської соціологічної школи цього періоду називають А. Тойнбі з його дослідженнями циклічних стадій у розвитку світової цивілізації.
М. Елброу наголошує, що другій фазі притаманний свого роду "концептуальний імперіалізм", тобто боротьба за панування
певної соціологічної парадигми та негативне ставлення, нетерпимість до концепцій інших напрямів соціологічного знання.
Третій етап функціонування соціології, на думку М. Елброу,
починається в період розвитку політико-ідеологічного протистояння двох систем (капіталізму та соціалізму) після Другої
світової війни.
М. Елброу позначає етап як період протистояння соціологів
двох протилежних напрямів: марксистської соціології та соціо214
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логії структурно-функціонального аналізу. Безперечними лідерами структурного функціоналізму в цей час були американські
соціологи Т. Парсонс та Р. Мертон. Вони продовжили традицію
еволюціонізму в соціології, сприйняття суспільства як соціального організму, розвивали ідею його раціональної організації.
М. Елброу називає цей період фазою інтернаціоналізації соціології, адже зіткнення теоретико-методологічних напрямів на
міжнародному рівні сприяло консолідації соціологів різних країн, які належали до тієї чи іншої соціологічної традиції.
Четвертий етап розвитку соціології М. Елброу пов'язує з появою у 70-ті рр. ХХ ст. національних соціологічних шкіл у країнах "третього світу". Він назвав цей етап періодом "індигенізації" чи "отуземлення" соціології, тобто розвитку особливих напрямів соціологічної думки, які враховують культурну специфіку та традиції населення країн, що розвиваються. Саме у цей
період соціологи цих країн починають усвідомлювати, що процеси, які відбуваються в їхніх суспільствах, неможливо зрозуміти та пояснити, якщо дивитися на них "очима Заходу". На цьому
ґрунті виникає особливий напрям в африканській соціології,
який спирається на розуміння соціальних процесів у африканських суспільствах у контексті особливих змістів соціальних відношень, які відображаються в африканській усній поезії
(А. Аківово, М. Макінде). У деяких країнах Латинської Америки, наприклад у Мексиці, Нікарагуа, Колумбії, набула велику
поширеність т. зв. соціологія, "що бере участь у дії". Її завданням була не тільки соціологічна просвіта мас, але й залучення
учасників соціологічних гуртків, що з'явилися у цих країнах до
досліджень і до активних соціальних дій на користь демократичного переустрою суспільства.
Сучасний, п'ятий, за М. Елброу, період розвитку світової соціології – це період "глобалізації". Саме таку назву він отримав
на ХІІ Міжнародному соціологічному конгресі (Мадрид, 1990).
Глобалізація – це не "національна" і не "інтернаціональна" фаза
у розвитку соціологічного знання, хоча є продуктом і того, й
іншого. Глобалізація – це прагнення об'єднати зусилля соціологів усіх шкіл, напрямів, теоретико-методологічних підходів для
розв'язання актуальних загальнолюдських проблем.
215
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Особливості зародження і становлення соціальної географії.
Термін "соціальна географія" використовується понад 100 років.
На думку Г. Дунбара, вперше його вжив у 1884 р. П. де Рузьє в
записках із соціальної географії в журналі "Соціальні реформи".
Указувалися й інші дати його першого вжитку. Так, у дослідженнях А. Говарда стверджувалось, що ще в 1873 р. Г. Гужон
підготував дисертацію, в якій характеризувались завдання і предмет соціальної географії. Назва "Соціальна географія" зустрічається також у листах Е. Реклю за 1895 р., а пізніше в його капітальній праці "Всезагальна географія".
Наукові соціально-географічні дослідження з'являються у
другій половині ХІХ ст. і пов'язуються з ім'ям французького
соціолога та економіста Ф. Ле-Пле. Сповідуючи ідеї географічного детермінізму, Ф. Ле-Пле, а також його учні Е. Демолен,
П. де Рузьє, Р. Піно та ін., створили географічну школу в соціології. Із послідовників Ф. Ле-Пле найбільш відомий Е. Демолен.
Він досліджував умови життя різних соціальних груп населення,
в т. ч. фабричних робітників, гірників, сільських жителів. Призначення соціальної географії (соціогеографії за Е. Демоленом)
полягає у визначенні дії сукупності територіальних факторів,
включаючи природні умови на соціальний розвиток.
Вивчаючи географічний аспект соціального життя конкретних
суспільних груп (їх територіальну диференціацію, просторове
поширення, вплив діяльності людини на природу, довкілля), соціальна географія формувалась як географічний напрям у соціології. Особливо розвиненою була французька школа, де на початку
ХХ ст. склалося тісне співробітництво соціологів і географів.
Відомий французький географ П. Відаль де Ля Блаш бачив мету
"соціальної географії" в аналізі ландшафту як відкритої книги, що
дозволяє виявити спосіб життя тих чи інших людських колективів. Е. Дюркгейм визначив її місце поряд з демографією.
Отже, становлення і розвиток соціальної географії має свої
особливості. По-перше, соціогеографія виникла як соціальна
наука, але з широким діапазоном міждисциплінарних контактів і
перш за все з географією; по-друге, її предметний зміст трактувався досить широко, але без чіткої цільової направленості дос216
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ліджень; по-третє, методологічною базою аналізу служили ідеї і
підходи географічного детермінізму і позитивізму. І, нарешті,
по-четверте, питання про соціологізацію географії виникає уже
в кінці ХІХ і на початку ХХ ст. Проте соціальна проблематика в
географічних дослідженнях актуалізується у другій половині
ХХ ст., коли загострились регіональні диспропорції у всіх країнах, виникла криза великих міст.
На початку ХХ ст. соціогеографія набула потужного розвитку і в Нідерландах. Її предмет визначався як "вивчення регіональної диференціації, групувань і взаємозалежностей у суспільстві". Зрозуміло, що більш широкий розвиток цієї науки був пов'язаний з практичними задачами, і не випадково, що це відбулося
саме в Нідерландах – країні з високою часткою штучних насипних територій і дуже щільно заселеній, в країні, де досить актуальні просторові проблеми. У 1950–60-ті рр. соціогеографія розвивалась в Амстердамському університеті як наука передпланових досліджень, яка вивчає соціальні відмінності у сільській
місцевості та містах.
Амстердамська соціологічна школа, критикуючи географічний детермінізм, також робила головний наголос на дослідженнях зв'язку між соціологією і географією і бачила предмет соціогеографії у вивченні географічного контексту життя соціальних
груп. У цьому полягали відмінності між соціогеографією і географією ландшафту, яка вивчає не групи, а ландшафт. Проводячи відмінності між соціальною морфологією і географією,
Л. Февр бачив предмет останньої у вивченні не того, як географічно виражений певний соціальний стан, а в дослідженні впливу людини на географічне оточення. М. Сорр вважав, що хоча
соціогеографія, як і соціологія, досліджує активність соціальних
груп, але на відміну від останньої соціогеографія звертається до
екстеріоризації діяльності людини в предметах ландшафту. На
думку останнього, соціогеографія не обмежується дослідженням
впливу людини та її діяльності на природний ландшафт, коло її
проблематики є значно ширшим і передбачає аналіз простору
соціального, відношення між населенням і територією, аналіз
залежності соціального життя від навколишнього природного
217
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середовища, дослідження впливу освоєння природи на розвиток
внутрішньообщинних і міжобщинних зв'язків, а також вивчення
проблем відносин людини і простору, ролі просторово-географічних компонентів у соціальному житті.
У Великій Британії діапазон питань, охоплених цією наукою,
постійно розширюється. Він включає дослідження проблем житла, сприйняття – поведінки, соціально-етнічних і демографічних груп, дозвілля, доступність послуг, соціальний розвиток
сільської місцевості; питання місцевого управління і фінансової
діяльності, зайнятість, злочинність. Активно вивчаються поширеність безробіття та його соціальні наслідки.
У Німеччині за післявоєнний період склалась своя школа соціальної географії, основну тематику якої визначили роботи
І. Хартке, К. Рупперта, Д. Бартельса та ін. З розвитком соціальної географії пов'язували сподівання на визначення причин формування просторових структур для цілей районних планувань.
А завдання науки бачили у вивченні дії основних функцій груп
населення, виділених за різними ознаками, на організаційні форми соціального простору і просторові соціальні структури.
Головною темою мюнхенської школи соціальної географії
Е. Томале назвав аналіз соціально-географічних процесів як
просторового прояву соціальної еволюції. Подальший розвиток
науки орієнтований на визначення суб'єктивних мотивів діяльності, що мають вплив на територіальну організацію. З останнім
напрямом тісно стикується географія сприйняття простору. На
думку К. Рупперта, пріоритет за дослідженнями "людських дій у
просторовому аспекті". Разом з тим прогресує й інший напрям:
географія добробуту, що охоплює широке коло питань оцінки
умов і якості життєдіяльності людей.
Діапазон проблем, які вивчає соціальна географія, досить
значний. Можна лише намітити контури соціально-географічної проблематики і виділити вузлові моменти зарубіжної
соціальної географії. Зокрема, у роботі Р.Дж. Джонстона "Географія і географи (Англо-американська соціальна географія
після 1945 р.)" висвітлено такі проблеми, як якість і рівень
життя населення, добробут, географія бідності, пошук репре218
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зентативних соціальних індикаторів. Американський географ
Дж. Ейлз приділяє значну увагу дослідженню соціального простору. Він вважає, що соціальна структура є визначальним фактором просторової організації і в той же час сама залежить від
неї. На його думку, об'єкт вивчення соціальної географії – соціальна група, локалізована в певному просторі, а прикладні
дослідження пов'язані з аналізом різних видів діяльності населення на території, національних і расових відносин. До нових
теоретичних надбань необхідно віднести концепцію структуризації (проблема взаємодії діяльності людини і соціальних
інфраструктурних сіток, традицій) і легітимацію постіндустріального суспільства.
Отже, можна зробити такі висновки:
1. Соціально-географічна проблематика в західних країнах
виникла в кінці ХІХ ст. і набула найбільшого розвитку в кінці
ХХ ст. Причиною тому було загострення соціальних процесів,
особливо у великих містах. Проблеми міст сприяли активізації
досліджень у галузі соціальної географії міст. Вони охоплювали питання міграційного руху численних демографічних і етнічних спільнот, взаємодії соціальних прошарків, доступності
послуг, в цілому умови життя населення, протиріччя між центром і периферією тощо.
2. У першій половині ХХ ст. у географічних школах розвинених країн соціальна географія сформувалася як самостійна
галузь знань, з визначеними предметом і об'єктом дослідження.
Але досі не склалось чіткого уявлення про зміст і структуру
соціальної географії. Ця галузь знань трактується досить широко і включає, крім власне соціальної теми, також економічні,
історичні і культурні аспекти життя суспільства. В той же час
необхідно відзначити, що різні сторони соціального розвитку в
його територіальному виразі вивчаються активно і цілеспрямовано. Велика увага приділяється проблемам добробуту, в т. ч.
рівню і якості життя населення, міграційного руху, особливо
у зв'язку з урбанізацією, етнічною і расовою сегрегацією, географії бідності тощо.
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3.2. Розвиток соціальної географії в Україні
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Протосоціологічний15 період розвитку соціальної думки в Україні, який поклав початок і соціогеографічним дослідженням,
охоплює хронологічний проміжок від часів Київської Русі до
середини ХІХ ст. Його історія налічує кілька етапів, що характеризуються певними особливостями розвитку в умовах тодішніх
економічних, соціальних, політичних, ідеологічних факторів:
 епоха становлення, розвитку та розпаду Київської Русі: праісторія, Київська держава, княжа доба, литовсько-польський
період (V – кінець ХV ст.);
 козацька доба: від початків козацтва до зруйнування Січі
(кінець ХV – третя чверть ХVІІІ ст.);
 доба відродження України (кінець ХVІІІ – середина ХІХ ст.).
У будь-якому суспільстві, незалежно від волі і бажання його
членів, формуються зачатки соціально-географічних знань. З глибини віків доходять вони до нас у формі усних переказів, епосу,
народних пісень тощо.
На становлення та розвиток суспільства в цілому, соціальної
географії зокрема, впливає багато факторів. Ще давньогрецькі
вчені (Платон, Аристотель) вважали, що розвиток суспільства
визначається природним середовищем. У ХVІІІ–ХІХ ст. такі
погляди отримали назву "географічного детермінізму", а його
головними представниками були К. Ріттер, Монтеск'є, Г.Т. Бокль,
Ф. Ратцель, які дотримувались думки, що розвиток суспільства,
здатність його членів до праці, творчості залежить від природних умов того середовища, в якому вони живуть.
15

Протосоціологія (грец. προτος – перший та "соціологія" – наука про
суспільство) – 1) етап розвитку соціологічного знання, який передував
виникненню соціології як науки (від часів античності); 2) загальна
назва для позначення концепцій про суспільство, які були сформульовані у цей період. Зазвичай під протосоціологією розуміють соціальнофілософські та філософські концепції відповідного періоду, але інколи
до протосоціології відносять уявлення про суспільство, які не мають
концептуального оформлення, але можуть розглядатися як відображення суспільних знань: міфологію, епос, релігійні погляди, історичні
твори, закони, побутові уявлення, художню літературу тощо.
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У період Київської Русі українська культура і наука довгий
час перебували під впливом Візантії. З одного боку, це мало
позитивне значення: візантійці зуміли консолідувати в собі багатство знань у першоджерелах, досвіді, поняттях, традиціях
Південної Європи та Передньої Азії, проте такий стан речей
негативно позначився на розвитку власної культури, науки, на
нагромадження різного роду сучасних для того часу знань, у т. ч.
і соціально-географічних.
Соціологічні і соціогеографічні погляди в зародковому стані
зустрічаються вже у перших письмових документах Київської
Русі. Проблеми суспільство–влада, особа і церква, захист бідних
і знедолених, взаємодія "людина–природа" присутні у: Густинському літописі", "Галицько-Волинському літописі", "Повісті
временних літ", "Слові о полку Ігоревім", "Слові про закон і
благодать" (Іларіона), "Повчанні" (Феодосія), "Хождєнії ігумена
Данила в святую Землю" та ін. Час смути і роздроблення Київської Русі та інших князівств не сприяли духовному розвитку
українського народу. На довгі століття він перебував в національній залежності від Польщі, Литви. Проте вже наприкінці
ХVІ ст. з'являється постать українського письменника Івана
Вишенського, у творчості якого особливо загострені проблеми
соціальних відносин, пошуки вирішення соціальної несправедливості. Величезний вплив на розвиток соціологічної думки
мала Києво-Могилянська академія. Виразні соціологічні мотиви
знаходимо у філософсько-соціологічній спадщині Григорія Сковороди, Якова Козельського та ін.
Унікальним, виключно українським соціальним феноменом,
було українське козацтво, завдяки якому Україна, не маючи
власної держави, фактично існувала тривалий час як унікальне
державно-політичне утворення. Цей феномен мав багато соціогеографічних проявів і наслідків. На середину ХVІІ ст.
Г.Л. де Бопланом було опубліковано карту української території
і відому працю "Опис України". Вона насичена соціальногеографічними фактами, описами життя, побуту, релігійних
переконань козаків та населення України того часу.
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Надалі, з повною втратою своєї державності, Україна досліджується в основному іноземцями, і то з метою подальшого
захоплення земель і для розвитку промисловості.
Ситуація змінюється в ХІХ ст., коли починається відчуватись
європейська тенденція потягу до знань, особливо серед молоді
заходу України. Саме тоді з'являються перші географічні факультети (1883 р. – у Львівському університеті). Щоправда, соціально-географічні дослідження провадять в основному вчені, що
не є географами.
Зокрема, слід відзначити економіко-статистичні (а їх без
сумніву можна віднести і до соціально-географічних) праці
С. Подолинського, наприклад книга "Життя і здоров'я людей на
Україні". Цікавими в цьому контексті є і праці М. Драгоманова,
у яких він звертає увагу на соціальні та соціально-економічні
проблеми того часу.
Заслуговують на увагу і соціально-географічні та статистикоекономічні розвідки В. Навроцького (1847–1882), який проаналізував поділ тодішнього суспільства на експлуататорів і експлуатованих, вказавши на антагонізм в їх стосунках. Предметом
досліджень науковця стали соціально-економічні відносини
кінця ХІХ ст. у Галичині, в історико-географічних нарисах він
наголошував на впливі географії й природи на спосіб життя населення, господарські традиції, культуру, характер і схильності.
Великий вплив на становлення соціальної географії мав
І. Франко. У його науковій спадщині центральне місце займала
людина та аналіз соціальних, соціально-економічних, соціальногеографічних умов її проживання на фоні територіальної організації виробництва і рівня розвитку господарства в цілому. Саме
він був ініціатором створення у Львові в 1883 р. "Етнографічностатистичного кружка". Значущою з цього питання видається
праця І. Франка "Що таке поступ?", де подається досить цікавий
висновок: "ціла історія людського роду, то властиво і серія
здруження людей, зливання одиниць з дрібних родин у громади,
племена та держави".
Не менш важливою для соціогеографів є наукова спадщина
М. Туган-Барановського, визнаного у світі економіста. Зокрема,
у праці "Психологічні фактори суспільного розвитку" (1904) він
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поділяє потреби людей на п'ять груп: 1) фізіологічні – для безпосередньої підтримки життя і почуття спадковості; 2) статеві;
3) симптоматичні інстинкти і потреби; 4) альтруїстичні; 5) потреби,
що ґрунтуються на практичних інтересах.
У соціологічних працях Микити Шаповала (1882–1932) значне місце приділялося проблемам соціальної географії. У його
монографіях "Соціографія України", "Місто і село", "Загальна
соціологія", "Соціологія українського відродження" ґрунтовно
досліджено проблеми історії українського суспільства, вперше
подано понятійний апарат соціології українською мовою, розкрито складний процес національного відродження українського
суспільства, причини поразки УНР, накреслено шляхи розвитку
майбутньої України.
Один із пріоритетів наукових розробок М. Шаповала – проблеми етнонаціонального розвитку України. Він прагнув з'ясувати наукову істину в цьому питанні – розкрити соціальний
зміст поняття "нація", виділити основні моменти націогенези,
використовуючи саме соціологічну методологію та методи. Соціологічні теорії, на думку вченого, безпосередньо повинні спиратися на емпіричний матеріал, який він вважав "хлібом" для
науки і разом з тим виступав проти чистого теоретизування,
"філософування" в ній. Націю М. Шаповал уявляв собі як особливу соціальну спільність, яка займає і певне місце в соціальній
стратифікації суспільства, динамічно розвивається в ньому і
періодично виступає суб'єктом боротьби інтересів.
Ідеї соціальної географії властиві творчості М. Драгоманова
(1841–1895). При аналізі суспільних явищ Драгоманов виступав за багатофакторний підхід, наголошуючи важливість усіх
чинників, що впливають на суспільний розвиток (економічних,
політичних, культурних), піддаючи критиці соціологію марксизму, яка, на його думку, перебільшувала вагу економічних
чинників суспільного життя, недооцінювала інші. Драгоманов
був прихильником децентралізації влади і місцевого самоврядування, вбачаючи кращі зразки федералізму у минулих козацьких республіках України.
Наукові інтереси М. Драгоманова як соціального дослідника
були зосереджені на проблемах влади, державності, прав і сво223
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боди особистості, етнічності, політики тощо, тобто на тих питаннях, які сьогодні аналізуються як у межах соціології політики, так і раціональної географії.
У соціологічних працях видатного українського вченого
М. Грушевського (1866–1934) також містилися ідеї і розробки з
питань соціальної географії. Його творча спадщина має велике
значення для аналізу суспільних процесів. У своїх працях він
торкався таких питань, як соціально-класова структура суспільства, проблеми взаємин між містом і селом, суспільнополітичний устрій, етнонаціональні стосунки, проблеми етнополітики тощо. Як вчений і водночас впливовий громадськополітичний діяч, він приділяв увагу теоретичним і практичним
проблемам розбудови молодої Української держави. М. Грушевський обґрунтував право українського народу на самовизначення і створення власної незалежної держави. Обґрунтовуючи
історично, теоретично та юридично право українського народу
на власну державу, Грушевський довів, що український народ
існує як окремий історичний, культурний та етнічний суб'єкт.
У черговий раз актуалізувалася потреба – довести, що Україна
має бути самостійною етнодержавною одиницею. Старання
Грушевського, як і багатьох його попередників і послідовників,
були відповіддю на довготривалу політичну експансію в Україні
інших держав: Росії, Польщі, Австро-Угорщини.
В'ячеслав Липинський (1882–1931) – видатний український
соціальний мислитель, громадський діяч, соціолог, географ.
В історію української науки він увійшов як політичний мислитель, який має оригінальне та самобутнє розуміння природи
нації, влади, еліти. Аналізуючи рушійні сили соціальноісторичних процесів в Україні, він звертається до таких нетрадиційних для науки понять, як "сила землі", "воля", "органічність груп", "еліта". Правляча еліта, на його думку, – це домінанта розвитку держави. Тлумачення ролі еліт, їх циркуляції багато в чому переплітаються з класичними теоріями В. Парето та
Г. Моска (видатних італійських соціологів). Липинського називають філософом "української політики", тому що він розвивав
власну теорію "територіальної свідомості як визначальної складової національної ідеології". Дані соціальні розробки є в чо224
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мусь співзвучними з відомими теоріями "психології народу"
М. Лацаруса, Х. Штейнталя, В. Вундта, Г. Лєбона.
Головною ідеєю наукової творчості В. Липинського була
ідея створення незалежної української держави. На думку вченого, розбудова незалежної держави можлива лише за умов
існування соціальних верств, класів, зацікавлених у цьому.
В Україні таким "органічним" класом, за В. Липинським, є
хлібороби. Саме їм адресована головна праця ученого "Листи
до братів-хліборобів" (1926).
Окрім існування "органічного" класу (хліборобів), створення
незалежної держави В. Липинський пов'язує з діяльністю національної еліти та поширенням певного типу особистості – "войовника-продуцента", тобто людини, яка має однакову здатність як
до творчої, так і до військової справи. Для В. Липинського цей
тип особистості втілювався в особі гетьмана.
У формуванні соціально-економічної географії України також взяли участь видатні українські вчені – П. Чубинський,
С. Рудницький, К. Воблий, В. Кубійович, О. Діброва та ін. Вони
стали найвідомішими представниками антропографічного напряму в географії. Цей напрям зосереджує увагу на географії
людини та її зумовленості факторами природного середовища.
Географія господарства в цьому разі розглядалась як певна сторона, частина географії людини.
Павло Чубинський (1839–1884) був фольклористом, етнографом, займався статистикою (під таким "грифом" у ХІХ ст. існувала економічна географія). Він – автор вірша "Ще не вмерла
Україна" (з 2003 р. – Державний гімн України). Юридичну спеціальність здобув у Санкт-Петербурзькому університеті. Перебуваючи у засланні, досліджував етнографію і економічну географію Півночі Російської імперії. На зламі 60–70-х рр. ХІХ ст.
очолював експедицію в Південно-Західну Україну, результатом
чого стало семитомне дослідження "Праці етнографічностатистичної експедиції в Західно-Руський край", у якому вчений описав особливості географії населення, розселення, господарської діяльності на теренах заходу підросійської України,
особливо Поділля, Волині та Полісся, Білорусі й Молдови.
П. Чубинський – один із засновників Українського географічно225
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го товариства (1873 р.), забороненого царизмом у 1876 р. Нагороджений золотими медалями географічного товариства. Похований у м. Борисполі поблизу Києва.
Степан Рудницький (1877–1937) – основоположник української наукової географії і географії України, в т. ч. соціальноекономічної та політичної. Закінчив Львівський університет,
до 1919 р. працював там доцентом, був засновником Українського вільного університету у Відні (1921 р.), Українського інституту географії і картографії у Харкові (1927 р.). Академік
АН України, дійсний член Наукового товариства ім. Шевченка
у Львові. В'язень більшовицького ГУЛАГу, де загинув у
1937 р. (Соловки).
Першу спробу виокремлення суспільної географії С. Рудницький робить у формі відділення антропогеографії як окремої
сукупності географічних дисциплін у складі географії людини,
географії культури, економічної географії та політичної географії. У "Нинішній географії" він пише: "Антропогеографія досліджує причинні зв'язки людини до всіх головних географічних
явищ: твердої поверхні, вод, атмосфери, рослинного і тваринного світу, … що дуже сильно впливають на царство людини".
Далі він згадує, що людина відносно звільнилась від впливу
природи і сама впливає на природу. С. Рудницький погоджується з думкою німецького соціогеографа А. Гетнера, що антропогеографія досліджує просторові відносини держав і народів та їхні зв'язки з природою земної поверхні. Зауважимо, що
згадана вище структура антропогеографії практично була перенесена на сьогоднішній день, проте термін "антропогеографія" був замінений на термін "соціально-економічна географія". Щоправда, нині дедалі частіше соціальну географію розглядають як блок наукових дисциплін або гуманізовану і соціологізовану економічну географію.
Володимир Кубійович (1900–1985) – український географ, демограф і картограф, автор багатьох праць із соціально-економічної географії України в етнічних її межах. Народився в західному краю Лемківщини, недалеко від Кракова
(Польща). Закінчив Краківський університет і до 1939 р.
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працював тут доцентом. Після війни постійно жив у
м. Сарсель під Парижем. Там і похований.
На початку наукової діяльності В. Кубійович досліджував господарське життя у Карпатах, зокрема пастуше. У 1930-х рр.
велику увагу присвятив вивченню населення України, зокрема
розміщенню українців у межах етнічної території. Особливу
увагу присвятив етнографії Галичини, Закарпаття, Волині, Підляшшя. Фундаментальними стали праці "Атлас України і суміжних земель" (1937) та "Географія українських і суміжних країн" (1938, за ред. В. Кубійовича). У післявоєнний період, проживаючи у Франції, вчений очолював Наукове товариство
ім. Шевченка і організував видання "Енциклопедії українознавства". Також він видав чимало карт України та її історикогеографічних земель.
Економічний напрям у географії набув інтенсивного розвитку
пізніше – вже за радянських часів. Він зосереджує увагу на географії господарства, а людина виступає як важливий фактор його
розвитку та розміщення (трудові ресурси, споживачі продукції і
послуг). Тут виділяються два підходи: галузево-статистичний і
комплексно-територіальний. Перший з них вивчає господарство
та його розміщення за окремими, мало- чи більш пов'язаними
галузями, другий – у вигляді територіальних поєднань і систем.
Представником першого був К. Воблий, другий презентований
іменами М. Паламарчука, Ф. Заставного, М. Пістуна.
У період побудови "соціалістичного суспільства", під впливом репресій та гонінь, а також виходячи з існуючої на той час
ідеології, соціально-географічні дослідження практично не проводились. До середини ХХ ст. відповідні дослідження розвивалися в межах економіко-географічних і демографічних напрямів
і торкалися вивчення соціальних явищ і процесів. Хоча необхідність вивчення умов життя, культурних і побутових особливостей населення усвідомлювалася уже в перші роки становлення
радянської географічної науки. Соціальна географія формувалась на основі географії населення, вводячи до свого арсеналу
досвід демографічних досліджень, методичний інструментарій і
теоретичні концепції. Вважалося, що територіальні відмінності
соціальних груп і всього населення – предмет дослідження не
227
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тільки географії, а й регіональної соціології, тобто вони мають
спільний об'єкт вивчення.
І тільки в кінці 1980-х рр. починає формуватись низка нових
напрямів соціально-географічних досліджень: географія населення та його життєдіяльності (Ю. Пітюренко, В. Загородній,
А. Степаненко, М. Ковтонюк, Л. Шевчук, О. Шаблій, М. Фащевський, А. Доценко, В. Юрківський), географія культури і релігій
(О. Шаблій, І. Ровенчак, О. Кучабський) та ін. Вітчизняні вчені
постійно наголошували на необхідності використання у соціальній географії таких підходів, як проблемний, історичний і
генетичний, що надзвичайно тісно переплітаються між собою і
прагнуть відстежити витоки тих чи інших знань та особливості
їх накопичення впродовж тривалого періоду.
На сучасному етапі українська соціальна географія спирається на розробки І. Гукалової, В. Джамана, І. Костащука,
К. Мезенцева, Н. Мезенцевої, Г. Підгрушного, А. Мельничука,
К. Нємця, Л. Нємець, В. Яворської, Ю. Кисельова, І. Гудзеляк,
М. Білецького, О. Дронової, А. Мозгового, С. Покляцького та ін.
Сформовано низку вітчизняних соціально-географічних шкіл:
Київську, Львівську, Одеську, Харківську, Чернівецьку, в межах
яких опрацьовуються питання географії населення і розселення,
географії якості життя населення, геоурбаністики, перцепційної
географії, просторової організації соціально-географічних процесів, географії релігії тощо.
3.3. Пріоритетні напрями розвитку соціальної географії
Статус будь-якої науки визначається конструктивністю її відповідей на виклики часу, ефективністю і "незамінністю" даної
галузі знань у вирішенні конкретних теоретичних і практичних
завдань. Сучасна соціальна географія посідає унікальне місце в
системі наук, яке визначається як стикове між суспільними і
природничими географічними дисциплінами із "підживленням"
інструментарієм і здобутками соціологів, демографів, урбаністів, політологів, психологів та представників інших галузей
знань. Незважаючи на те, що ця наука відзначається дуже широ228
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ким предметним полем у вивченні умов, способу та якості життя
територіальних спільнот людей, її конструктивний потенціал
повністю не використаний.
Глобальні і регіональні виклики спонукають географів реагувати у своїх дослідженнях на конкретні притаманні суспільству
проблеми. Шляхи пізнавального пошуку у соціальній географії
обираються з урахуванням еволюційних процесів у світовій
економіці, науці і суспільстві. Враховуються цивілізаційний хід
розвитку світового співтовариства, циклічність розвитку економіки, зміна технологічних укладів, що відбивається на демографічних, міграційних процесах, стані населення. Але стимулюють соціально-географічні дослідження виклики, які безпосередньо звернені до соціальної географії. Ці виклики частково вже
сформульовані в роботах відомих українських і зарубіжних вчених Серед них варто виділити такі:
 геопросторова нерівномірність розвитку світу, країн і регіонів як за економічними, так і за соціальними показниками;
 посилення глобальної конкуренції;
 очікувана нова хвиля технологічних змін з різким підсиленням ролі інновацій у соціально-економічному розвитку;
 зростання ролі людського капіталу як нової основи економічного розвитку;
 вичерпання джерел експортно-сировинного розвитку;
 глобалізація і регіоналізація світового соціально-економічного і політичного простору (при цьому глобалізація
реалізує свій потенціал через регіоналізацію, а фактично
через децентралізацію світового простору і подальше підвищення життєздатності територіальних спільнот, що утворюють цей простір);
 забруднення навколишнього природного середовища;
 соціальне і територіальне розшарування населення;
 домінування урбанізації і супутніх процесів у розселенні
населення;
 територіальна нерівномірність у характері демографічних
процесів;
 зростання обсягів і інтенсивності міграцій, у т. ч. вимушених;
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 зростання геоконфліктності, порушення норм міжнародного
права і непорушності кордонів.
Ендогенні загрози зумовлені суто внутрішніми проблемами в
Україні:
 поглибленням прірви між метою і результатами державотворчих зусиль;
 моральним, культурним, інтелектуальним і управлінським
зубожінням і деградацією правлячого і підприємницького
класів;
 деградацією системи державного управління через масштабну корупцію та некомпетентність;
 відсутністю кореспондування між зовнішньою і внутрішньою
політикою держави, ерозією вітчизняної системи національної безпеки.
У цьому зв'язку перед соціальною географією стоїть низка
важливих проблем, що покликані утверджувати і розвивати її
як науку. По-перше, це вивчення соціально-географічних проблем розвитку України з обґрунтуванням чітких геополітичних
і геоекономічних його векторів задля збереження цілісності і
суверенітету країни. По-друге, розроблення адекватних відповідей на глобальні виклики і загрози, виходячи з цивілізаційних імперативів. По-третє, розроблення соціально-географічних аспектів антикризового управління безпечним і сталим
розвитком. По-четверте, вивчення можливостей розв'язання
проблем територіальної організації суспільства. По-п'яте, дослідження соціально-географічних та еколого-соціально-географічних складових соціальної політики України. По-шосте, дослідження соціального капіталу і зайнятості населення, обґрунтування розвитку соціальних кластерів і мережевої організації
соціально-географічного простору.
Розвиток соціально-економічної географії в кінці ХХ і на початку ХХІ ст. був спрямований на адаптацію сформованого теоретичного й методичного багажу, наукових і прикладних досліджень до реалій суспільного життя, що зазнало змін. З'явилися й
набули розвитку такі нові напрями, як соціальна, політична
(у т. ч. електоральна), конфесійна географія, геополітика, регіональна політика, географія соціально-економічного розвитку,
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географія якості життя, еволюція й трансформація територіальної організації суспільства, еволюційне країнознавство та ін.
Найважливіші наукові досягнення пов'язані з вивченням регіонального соціального розвитку й розробкою методики розрахунку індексу людського розвитку для регіонів України, геодемографічних процесів у великих містах, а також з географією інноваційних процесів, структурних зрушень у промисловості світу
тощо. Особливо слід зазначити міждисциплінарні розробки,
пов'язані зі збереженням природної й культурної спадщини,
соціальної безпеки.
У сучасній соціальній географії значна увага приділяється
територіальній організації суспільства. У широкому сенсі територіальна організація суспільства охоплює всі питання, пов'язані
з географічним поділом праці, розміщенням продуктивних сил,
розселенням людей, взаєминами суспільства й природи, регіональною соціально-економічною політикою та ін.
У найзагальнішому вигляді територіальна організація – це
просторове вираження (прояв) явищ і процесів взаємозумовленого поєднання і функціонування систем розселення, господарства і природокористування, систем інформації і життєзабезпечення, адміністративно-територіального устрою і управління,
які сформувалися на певному етапі соціально-економічного розвитку. Територіальна організація суспільства охоплює всі просторові прояви суспільного життя. Вона повинна забезпечувати
ефективність розвитку всіх територіальних підрозділів.
У галузі практичних дій актуальним завданням науки є оптимізація сформованих територіальних структур, прогнозування
розвитку суспільства і проведення обґрунтованої регіональної
політики. У сфері наукових досліджень актуальним завданням є
виявлення закономірностей і новітніх тенденцій територіальної
організації суспільства, обґрунтування управління ними. Не
викликає сумнівів зв'язок проблеми управління розвитком суспільства з усією тематикою територіально-системної організації
країни, насамперед із соціально-економічним районуванням, яке
і відповідає цим цілям.
Сучасна економіка, наука й техніка породили якісно новий –
інноваційний – тип економічного зростання, без застосування
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і практичного здійснення якого у країни не може бути майбутнього. Перехід на інноваційний тип розвитку потребує опори на
нову парадигму розвитку соціальної географії. Особливістю
інноваційного розвитку на сучасному етапі є те, що для його
здійснення необхідно поєднувати високі індустріальні технології з інформаційно-комунікаційними, які мають великі переваги.
Якщо традиційні фактори виробництва – земля, капітал і праця
– мали матеріальну природу і обмежений характер, то інформація і знання, як якісно новий фактор виробництва, не знають
обмежень; якщо традиційні фактори у процесі виробництва
зношуються і зрештою зникають, то інформація і знання у процесі виробництва і споживання зростають, накопичуються і поширюються. Людина, яка була лише робочою силою, фактором
виробництва, економічною людиною, життя якої визначалося
матеріальними потребами та інтересами, нині дедалі більше стає
людиною творчою, головним критерієм розвитку економіки і
суспільства. Проблеми людини, проблеми формування і розвитку людського капіталу слабо відбиваються в економічній теорії,
що суперечить реаліям життя, потребам цілеспрямованого розвитку економіки і суспільства. Проте соціальна географія зосереджується саме на людському розвитку.
Останні тенденції свідчать про те, що в України загострюється
екологічна ситуація. Альтернативою нинішній природоємній
сировинній траєкторії руху країни справедливо вважається економіка знань, розвиток інноваційно-інформаційного сектору.
Сталий (збалансований) розвиток припускає поступове заміщення матеріальних ресурсів інтелектуальними. У цьому зв'язку на
порядку денному стоять регіональні дослідження розвитку сфери
послуг та інфраструктури, щоб зрозуміти, наскільки національна
й регіональна економічні структури відповідають завданням
інноваційного ривка, сучасним екологічним викликам.
Інформаційно-комунікаційні технології є не тільки методами,
але й факторами розвитку української географічної науки й
освіти, у т. ч. соціальної географії. Інформатизація передбачає
не тільки застосування комп'ютерних технологій у дослідженнях, але і розвиток мережевої науки, мережевих форм організації наукових заходів і наукових досліджень. Інтернет-активність,
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володіння комп'ютером стає не тільки добровільною потребою,
але й обов'язком сучасного вченого-географа. Всесвітня мережа
дає доступ до електронних баз даних, сучасне картографічне і
фактографічне забезпечення наукової й освітньої діяльності,
можливість здобути статистичні дані, і навіть провести інтернетопитування населення.
Експансія соціальної географії в предметні галузі гуманітарних наук (в етнологію, психологію й, особливо, в культурологію),
тісна співпраця з соціологією супроводжується рухом у зворотному напрямі – привнесенням у географію моделей і концептів,
напрацьованих у гуманітарних науках. За цими міждисциплінарними підходами і методами – майбутнє соціальної географії.
До основних напрямів подальшого розвитку фундаментальних і прикладних досліджень соціальної географії слід віднести:
розробку теоретичних положень геосоціології і геоекології; застосування географічної парадигми для дослідження глобальних
проблем; теоретичні основи раціонального природокористування, концептуально-теоретичні проблеми географічних наук,
еволюцію територіальної організації суспільства, господарства й
населення, розробка проблем картографування глобальних змін
природного середовища, методів дистанційного зондування.
У ринковій економіці соціальна географія покликана вирішувати нові завдання, які притаманні суспільству, яке швидко
змінюється. Розробка наукових засад просторово-часової організації суспільства, його вдосконалення, вивчення територіальних соціально-економічних систем – головні завдання соціальної географії. Їх основний замовник – суспільна практика,
насамперед органи управління, містобудівництво, геопланування (районне планування). Посилення значення географічних
чинників у розвої суспільства збільшує потребу розвитку географічної освіти й географічного мислення. Тому важливими
соціальними замовниками для економічної та соціальної географії виступають середня та вища школа. Вивчення економічної і соціальної географії України – одна з підвалин виховання
справжніх громадян і патріотів.
У дослідженнях соціальної географії особливе місце належить просторовим суспільним системам, під якими розуміють
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просторово-часові частини антропосфери, в яких взаємопов'язано і взаємозумовлено поєднуються всі форми життєдіяльності
суспільства. Рамкове поле діяльності соціальної географії сьогодні – це вивчення закономірностей формування і розвитку, особливостей життєдіяльності та еволюції територіальних соціальних спільнот (регіональних соціумів). Одним з головних її завдань є створення комплексних соціально-географічних характеристик територій (поселень) з використанням різних методів і
форм представлення інформації про територіальні соціальні
системи з метою відображення їх соціально-економічної та соціокультурної своєрідності.
До важливих напрямів наукових досліджень необхідно віднести вивчення засад нового регіоналізму, зокрема ролі у ньому
території як соціальної системи з усіма її просторовими рівнями.
Там, де у державах наявні територіальні розділові лінії, успадковані від історичного процесу націєбудівництва, сучасні глобальні зміни можуть здійснювати на них певний вплив, сприяючи
територіальній фрагментації. У новому регіоналізмі регіони, з
одного боку, являють собою політичну арену, яка задає рамки
розгляду різних проблем, прийняття рішень і розподіл ресурсів.
З другого боку, загострення конкуренції за інвестиції, ринки та
інші можливості у просторі може привести до заміни політичного суперництва всередині регіонів міжрегіональною конкуренцією. Тобто регіони стають новими просторами побудови політики як систем дії і самостійних учасників глобального порядку.
Стратегічно у проблематику соціальної географії дедалі більше будуть потрапляти всі аспекти життєдіяльності населення,
що пов'язані із глобалізацією світової економіки. Цей процес
має ряд аспектів, кожен з яких має значення для формування
конкурентних переваг, екологічної і соціальної безпеки територій. Основні з них такі:
 економічний – лібералізація (дерегулювання) ринків товарів
і капіталів з боку урядів національних держав, концентрація і
централізація міжнародного капіталу у великих транснаціональних компаніях і фінансових групах, що сприяє формуванню єдиного ринкового простору;
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 політико-правовий – розмивання державних кордонів,
послаблення протистояння політичних блоків, деідеологізація міжнародних контактів, прийняття міжнародних правових актів і угод, що послабляють жорсткість державних кордонів, роль і вплив держав на внутрішньо- і зовнішньоекономічні процеси;
 науково-технічний – інтеграція інновацій, що з'являються
в окремих країнах, і нових технологій у єдиний комплекс
технічних знань, виникнення технологічних макросистем у
сфері зв'язку, транспорту, виробництва як результат революції у сфері телекомунікацій і розвиток інтернету; поява
нових комунікаційних та інформаційних технологій змінили
характер і ресурси розвитку виробництва: якщо в 70–80-х рр.
ХХ ст. головним ресурсом розвитку було виробництво, то в
ХХІ ст. – це фінанси й інтелект, що відзначаються підвищеною мобільністю;
 соціокультурний – послаблення ролі національних традицій,
звичаїв, духовно-етична конвергенція, що виражається в
зближенні соціокультурних стереотипів, шкали життєвих
цінностей, політичних і соціальних уявлень людей, зростання
ролі індивіда й зниження ролі соціуму;
 етнодемографічний – стрімке зростання населення планети і
його етнічна дифузія, посилення міграційних процесів, старіння й метисація населення в економічно розвинених країнах, підвищення мобільності людей у територіальних, духовних і психологічних відносинах;
 екологічний – глобальне загострення екологічних проблем,
що мають принципове значення для життєзабезпечення населення планети.
В економіко-географічному просторі відбуваються процеси,
у результаті яких формуються явища, що створюють принципово нову структуру світової економіки порівняно з тією, яка
була притаманна їй ще 10–15 років тому. До них можна віднести такі явища, як:
 фінансова глобалізація й становлення глобальних ТНК, панування капіталу над виробництвом і небувалий раніше розмах
фінансових спекуляцій;
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 інтенсифікація світової торгівлі й паралельна регіоналізація
світової економіки, тенденції глобальної конвергенції господарських укладів;
 багаторазове збільшення інформаційних потоків і зростання
їх різноманіття, відкритість інформації;
 розширення впливу глобальних олігополій й зростання прошарку транснаціональних підприємців;
 перебудова центрів політичної, економічної, військової могутності, створення транснаціональної економічної дипломатії
й глобалізація національної державної влади.
Створення наукових основ розвитку людства в умовах глобалізації світосистемних зв'язків вимагає розгляду Землі як єдиної
планетарної системи. В цьому плані становлення географії як
науки про єдину планетарну систему є актуальним у науковому
плані, політичному, економічному і гуманітарному. Першочерговим завданням наук географічного циклу у сфері теорії стає
формування такої програми досліджень, яка сприятиме розумінню роботи планетарної системи і оцінки її стійкості у підтриманні умов, сприятливих для існування людини.
Необхідність дослідження планети Земля з позицій єдиної
планетарної системи випливає із вчення В.І. Вернадського, який
вважав, що людина на наших очах стає могутньою планетарною
системою. Людина може і повинна перебудувати власною працею і думкою своє життя, перебудувати докорінним чином, порівняно з тим, що було раніше. Тепер прийшло розуміння того,
що здатність людей – "підкорювачів природи" значно змінювати
природне середовище та інші форми життя з тим, щоб отримати
короткочасні вигоди, небезпечна для них самих. Основним завданням географії стало наукове забезпечення нової парадигми,
суть якої зводиться до того, що біосфера – це самоорганізуюча
система, стабілізація якої здійснюється силами природи, в першу чергу за рахунок джерела енергії Сонця. Але з часом настав
перелом, коли частина перетворень біосфери почала відбуватися
за рахунок внутрішніх резервів – невідновлювальних джерел
енергії, в результаті чого ентропія планетарної системи може
лише зростати. Людство, не усвідомлюючи до кінця і захоплюючись такими проявами антропогенної упорядкованості, як мі236
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ські поселення, або сучасними технологічними процесами, постало перед загрозою незворотних змін у планетарній системі,
перед небезпекою знищення природних умов для існування
майбутніх поколінь.
Вивчення особливостей функціонування планети як єдиного
цілого дозволить подолати небезпечну для людства обмеженість
ресурсів нашої планети. Тому формування науки про єдину планетарну систему входить у завдання розвитку соціальної географії. Наука про єдину планетарну систему покликана створити
наукові основи розвитку і функціонування людства в нових
умовах. Географія повинна зробити істотний внесок у пом'якшення конфлікту між діяльністю людини і процесами самоорганізації, що підтримують існування біосфери.
Питання для самостійної перевірки знань

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Етапи розвитку світової соціології.
Розвиток соціальної географії в Україні.
Етапи протосоціології в Україні.
Географічні ідеї С. Рудницького і В. Кубійовича.
Вчені, що працюють у галузі соціальної географії сьогодні.
Зовнішні і внутрішні виклики, які стимулюють розвиток соціальної географії в Україні.
7. Пріоритетні напрями розвитку соціальної географії.
8. Аспекти життєдіяльності населення, що пов'язані із
глобалізацією світової економіки.
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СОЦІАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ НАРОДОНАСЕЛЕННЯ

Сучасна людина розумна (Homo sapiens) виникла на Землі
близько 60–70 тис. років тому. Але бурхливе зростання населення
Землі почалося лише близько 100 років тому. Більшу частину
своєї історії людність планети не перевищувала мільйона осіб. На
початок 2020 р. населення світу становило 7,7 млрд осіб.
З розвитком знань формувалися і змінювали одна одну теорії
походження та еволюції людини. Сам еволюційний процес виникнення і розвитку людини як біосоціальної істоти отримав назву
антропогенез, а наука, яка найтісніше пов'язана з вивченням
цього питання, має назву антропологія. Попри солідну історію
досліджень, сформулювати єдину переконливу теорію, яка була б
підкріплена незаперечними фактами і могла б пояснити передісторію становлення людини, досі не вдалося. Найчастіше виокремлюють три теорії: релігійну, космічну, еволюційну.
Релігійна (теологічна) теорія походження людини базується
на біблійних переказах про створення Богом світу і людини. Усі
релігійні догми, міфи та легенди об'єднуються в т. зв. креативну
концепцію походження людини (від лат. сreatio – створення),
а сам підхід до пізнання минулого, віра в те, що світ, людина та
різні форми життя на Землі створені вищою, надприродною
силою, отримав назву креаціонізм. Проте креаціонізм не є цілісною доктриною, існує багато його різновидів з різними уявленнями про час акту творіння та різним ставленням до сучасних
наукових концепцій походження людини.
Космічна теорія походження людини базується на припущенні, що життя принесено на Землю з Космосу, у т. ч. в його
цивілізованих проявах. Різновидом космічної гіпотези є припущення про те, що життя на Землю могло бути занесене космічним пилом через атмосферу, який завдяки сприятливим умовам
Землі перетворився на сучасні форми живого. Ще є припущення
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про існування позаземних цивілізацій, розвиток яких дозволяє
долати космічний простір і час. Всі ці припущення залишаються
гіпотезою, бо не мають експериментально-практичного підтвердження, але вони і не були спростовані, тому мають право на
існування. Подальше формування космізму як вчення було пов'язане із формуванням світогляду з уявленнями про Космос і людину як "громадянина Всесвіту", про її місце і призначення.
Науковий етап вивчення антропогенезу почався фактично
тільки з XVIII ст. Багато філософів, серед них – Д. Дідро,
К. Гельвецій, Ж. Бюффон, Д. Монбоддо – висловлювали думку
про "переродження" одних організмів в інших, у т. ч. – мавпи в
людину. Вивчення анатомії та морфології найрізноманітніших
тварин призводило до думки про більшу або меншу їх схожість.
Згодом виникла і отримала визнання т. зв. еволюційна концепція
походження людини.
Першим системне обґрунтування гіпотези еволюції людини
від "чотирируких" на початку ХІХ ст. опублікував французький
натураліст Ж.-Б. Ламарк у книзі "Філософія зоології". Вчений
стверджував, що вічних і незмінних видів не існує. Всі живі
форми плавно перетворюються одна в одну через покоління,
рушійна сила – потреба, потреба породжує зусилля, зусилля
породжує орган, а всі живі організми прагнуть до прогресу. Живий світ еволюціонує – найпростіші форми породжують більш
складні, ті – ще складніші, і так далі – до людини. За Ламарком,
успадковуються навіть прижиттєві зміни в організмі, що згодом
не знайшло ніякого підтвердження.
Незважаючи на те, що офіційне природознавство на середину
ХІХ ст. перебувало на метафізичних позиціях, наука, накопичуючи фактичний матеріал, готувала об'єктивні умови для розвитку еволюційної теорії походження людини. Особливо значний
обсяг матеріалу було накопичено в галузі біології, через що у
другий половині ХІХ ст. шаленого резонансу набувають дослідження Ч. Дарвіна і А. Уоллеса, ідеї яких стають класикою еволюційної теорії з доказами природного походження людини і
природного відбору в процесі антропогенезу.
Справжньої популярності теорія природного добору набула в
1859 р. після виходу у світ праці Ч. Дарвіна "Походження видів
239
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шляхом природного добору, або збереження обраних порід у
боротьбі за життя". Згідно із цією теорією, під дією природних
факторів добору, внаслідок потреби адаптації до середовища
Homo sapiens виник як прямий наслідок еволюційного вдосконалення живих істот – конкретно було наголошено на походженні людини від предків сучасних мавп. Це все отримало генетичне підтвердження у ХХ ст., і з усіх тварин найближче до
людини виявилися шимпанзе. Це не означає, що сьогоднішні
шимпанзе чи горили – точні копії предків людини. Просто у
людини з цими мавпами є спільний предок – дріопітек, у 1856 р.
у Франції відшукали навіть частини його скелету.
Природний добір здійснюється на основі невизначених спадкових змін, боротьби за існування і супроводжується елімінацією16 менш пристосованих організмів. Заснована Ч. Дарвіном
теорія природного добору як рушійного і спрямовувального
фактору еволюції видів у природі дала змогу з'ясувати причини
різноманітності живих організмів, зрозуміти їх походження та
доцільність організації при існуванні в різних умовах довкілля.
Тим не менш, було багато "пробілів" і у цій теорії. Наприклад, з
відомих Дарвіну залишків людиноподібних мавп його увагу
привертав дріопітек. Дарвін вважав, що перехід до наземного
існування підштовхнув його еволюцію. Серед якостей, що спряли б виживанню групи, він виділяв не стільки фізичну силу,
скільки здатність надавати взаємодопомогу. Збільшення в групі
питомої ваги носіїв певної моральності підвищує життєздатність
племені – вважав Дарвін. Проте мораль є якістю людською. Коли ж і чому вона могла з'явитися, щоб передаватися спадково?
У тварин моралі немає. Саме тому А. Уоллес паралельно формулював свої контраргументи: він казав, що людина наділена
набагато більшими потенціями, ніж їй потрібно як біологічній
істоті. Їй притаманні якості, які не могли виникнути внаслідок
природного відбору й узагалі не були вирішальними у біологічному житті виду. Уоллес дійшов до висновку, що мозок людини
не може розглядатися як результат природного відбору, цей
16

Елімінація – загибель організмів внаслідок дії факторів зовнішнього
середовища.
240
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"розумовий інструмент" виник у результаті потреби його володаря, тому допускається "втручання вищої розумної істоти"
в процес його виникнення.
В основі еволюції живої природи і людини лежать єдність,
взаємозв'язок і взаємозумовленість індивідуального та історичного розвитку. Індивідуальний розвиток людини як живої істоти
інакше називається онтогенезом. Цей процес являє собою ланцюг складних послідовних морфологічних, біохімічних і функціональних перетворень, що відбуваються в організмі з початку
зародження до смерті. Філогенез характеризує історичний процес становлення спільноти – роду, племені, народності, раси,
людства в цілому. Наприклад, філогенез менталітету – це зміни
тих ментальних особливостей, які відбулися в ході еволюції під
впливом умов життя певної етнічної спільноти.
Формування фізичного типу Homo sapiens проходило в тісному зв'язку з розвитком людського суспільства, при цьому
роль природного відбору як принципу еволюції поступово
зменшувалася. Більшість учених вважають, що його дія припинилася 40–32 тис. років тому. Саме тоді людина набула потенційної можливості адаптуватися до будь-яких кліматичногеографічних умов без зміни своїх видових рис. Подальший
розвиток людського суспільства зумовлювався виключно соціальними чинниками.
Особливо велику увагу соціальним чинникам приділяли марксисти. Зокрема, Ф. Енгельс створив трудову теорію антропогенезу, виклавши основні її ідеї у статті "Роль праці в процесі
перетворення мавпи в людину" (1884). За його словами, праця є
"першою основною умовою людського існування і … вона створила саму людину". Праця стала визначальним чинником переходу до прямоходіння, формування руки, мозку, свідомості,
здатності до мовного спілкування, соціальності людей. Теза про
важливість трудової діяльності в процесі антропогенезу досі не
викликала ніяких істотних заперечень, проте багато вчених висловлюють думку про те, що праця є лише одним із проявів суспільної життєдіяльності людей.
У подальшому розвиток еволюційної теорії був пов'язаний
з розвитком генетики. У 1940-х рр. почала формуватися синте241
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тична теорія еволюції – комплекс уявлень про еволюційний
процес, що виник унаслідок поєднання положень класичного
дарвінізму з вченням про мутації та уявленнями про популяцію
як елементарну одиницю еволюції. Синтетична теорія еволюції
(неодарвінізм) показала неспроможність попередніх еволюційних теорій пояснити еволюційний процес дією лише одного
чинника. Вона розкрила глибинні механізми еволюційного процесу, накопичила безліч нових фактів і доказів еволюції живих
організмів, об'єднала дані багатьох наук. Основні її положення:
 матеріалом для еволюції служать спадкові зміни – мутації
(як правило, генні) та їх комбінації;
 основним рушійним фактором еволюції є природний добір,
що виникає на основі боротьби за існування;
 найменшою одиницею еволюції є популяція;
 еволюція носить поступовий і тривалий характер;
 еволюція має ненаправлений характер, тобто не йде в напрямі будь-якої кінцевої мети тощо.
В середині ХХ ст. антропогенез поділявся на чотири стадії:
1) безпосереднього антропоїдного предка людини (початок
– близько 4–3 млн років тому), близького до австралопітеків,
із властивим йому пересуванням на двох ногах, великим мозком і систематичним використанням різноманітних природних предметів;
2) архантропів (близько 1,5 млн років тому), до яких відносять мавполюдей (пітекантропів), "китайських людей" (синантропів), атлантропів та подібних до них найдавніших людей;
3) палеоантропів, або неандертальців (близько 300 тис. років тому);
4) людей сучасного типу – неоантропів, або кроманьйонців
(близько 40–50 тис. років тому).
У 1960-х рр. цей поділ зазнав уточнень. Уявлення про антропогенез як низку загалом рівномірних стрибків від антропоїда
до Homo sapiens поступилися місцем концепції двох великих
стрибків. Відповідно до неї становлення людини відбулося
двома великими переходами антропоеволюції. Перший – перехід від стадії тваринного предка до стадії протоантропів (початок виготовлення знарядь праці, поява зародкових елементів
242
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свідомості). Другий – перехід від палеоантропів до кроманьйонців (прогресивні трансформації морфології людського організму
та трудової діяльності, поступова перебудова соціальних стосунків між людьми). Необхідність таких змін у схемі антропогенезу була зумовлена відкриттям археологами проміжної ланки між
антропоїдами і пітекантропами, яка отримала назву Homo habilis
(людина вміла), яка вже виготовляла знаряддя праці, причому за
1–1,5 млн років до виникнення свідомості й мови. Ця обставина
змусила дослідників по-іншому ставити і розв'язувати питання
не лише про співвідношення трудової діяльності, свідомості та
мови, а й про характер і періодизацію антропогенезу загалом.
Отже, антропогенез мав послідовні стадії – еволюція відбувалася в напрямі від протоантропів до неоантропів через стадії архантропів і палеоантропів. Перекривання стадії пояснюється або
формуванням нової стадії в якомусь одному центрі всередині
ареалу, яке передувало подальшим поступовим витісненням
представників менш досконалої форми у цьому та інших регіонах, або незалежною паралельною еволюцією різних ліній, кожна
з яких могла проходити послідовні стадії своїми темпами. Ці два
варіанти проходження послідовних стадій антропогенезу отримали відповідно найменування теорій моно- і поліцентризму.
Згідно з уявленнями моноцентризму, кожен новий вид роду
Homo, що відповідав новій стадії антропогенезу, формувався в
межах певної частини ареалу і розселявся з цього центру, поступово витісняючи попередню форму і частково гібридизуючись з
нею. Прихильники теорії моноцентризму вважають, що людина
сучасного вигляду походить від одного виду антропоморфних
мавп і з досить обмеженого регіону, з якого потім розселилася
по всій Землі. У концепції широкого моноцентризму прабатьківщиною неоантропов вважають велику територію, що включала
Передню Азію і, можливо, Південно-Східну Європу (деякі вчені
як прабатьківщини неоантропів розглядають Африку).
Прихильники теорії поліцентризму вважають більш вірогідною паралельну еволюцію декількох філетичних ліній з незалежним придбанням особливостей наступних стадій, від архантропів
до неоантропів, на різних континентах Старого Світу. Виділяються чотири регіони формування людини сучасного виду та її рас:
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Південно-Східна Азія (австралоїди), Південна Африка (негроїди),
Східна Азія (монголоїди) і Передня Азія (європеоїди).
В Україні найдавніші людські поселення виникли 1 млн років тому (стоянка біля с. Королеве на Закарпатті, де розкопано
16 культурних шарів, що свідчить про довге безперервне життя
людської спільноти на цьому місці). Ці перші люди в Україні,
названі архантропами, заселили Україну з півдня Центральної
Європи через Балкани і розселились у Закарпатті, Наддністрянщині, на території сучасної Житомирщини, в Подніпров'ї,
Приазов'ї, Криму.
4.2. Народонаселення, його чисельність і структура
Поняття народонаселення. Населення – один з компонентів географічної оболонки Землі, але компонент надзвичайно
своєрідний. Під населенням розуміють сукупність людей певної
території або земної кулі в цілому, яке постає як біологічне
явище, але впродовж демографічної історії розвивається і функціонує як соціальне явище. У наукових працях часто використовують термін "народонаселення", щодо сутності якого існує три
принципові позиції.
Згідно з першою позицією, народонаселення – суто біологічна єдність, одна зі спільнот тваринного світу. Аргументація
цієї позиції зводиться до того, що людині як біологічній істоті
властиве розмноження, як біологічній сукупності – людству
властиве відтворення. Згідно з другою, народонаселення – це
соціально-біологічна категорія, адже народонаселення є носієм
соціальних і біологічних відносин. Нарешті, третя позиція полягає в тому, що народонаселення – це соціальне явище. Воно
являє собою об'єднану соціальними зв'язками сукупність людей, з притаманними їй властивостями і відносинами. Незалежно від того, яку позицію обрати як пріоритетну у визначенні
сутності народонаселення, воно у всіх випадках залишається
сукупністю людей, що проживають у конкретний час і на конкретній території.
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Більшість науковців у своїх визначеннях наголошують на
тому, що народонаселення – це стійка і самовідтворювана
множина людей, що має свій своєрідний природно-історичний
розвиток і являє собою головну складову людського суспільства.
Найважливішою ознакою, властивою народонаселенню, є його
постійне відновлення шляхом безперервної зміни поколінь.
Другою ознакою є забезпечення його існування безперервним
виробництвом засобів для життя (продуктів харчування, одягу,
житла, знарядь праці). Третьою ознакою народонаселення є детермінація його розвитку суспільними відносинами. Саме суспільні відносини перетворюють сукупність людей із простої відновлюваної популяції у народонаселення.
Концепції розвитку народонаселення. Загалом у підходах
до ролі народонаселення в історії досліджень можна виокремити
два основних напрями:
1. Перший обґрунтовує те, що розвиток суспільства визначається зростанням народонаселення, його густотою, що є
необхідною умовою успішної життєдіяльності будь-якої держави. Автори цих теорій (В. Петті, Дж. Мілль та ін.) вважали,
що народонаселення, його густота, визначає соціальні відносини
і сприяє зростанню продуктивності праці. У XVII–XVIII ст. ці
думки були співзвучними ідеології буржуазії, яка виступала
проти дворянства, духівництва, величезного чиновничого апарату, аристократичної монархії в цілому.
Глибока трактовка економічних факторів відтворення населення належить класикам політичної економії А. Сміту і
Д. Рікардо. А. Сміт зробив значний внесок у розвиток теоретичних поглядів на народонаселення, розкривши взаємозв'язок його
з дією економічних факторів. Зростання населення, за Смітом,
носить нерівномірний характер, оскільки залежить від відтворення і використання робочої сили. Заслуга Д. Рікардо в тому,
що він ув'язав темпи зростання населення з масштабами накопичення капіталу. Він також виявив протиріччя між зростанням
населення і наявністю предметів споживання.
2. Другий напрям, який здобув значну кількість прихильників і отримав назву "мальтузіанство" за прізвищем свого засновника – англійського економіста, священика і публіциста Тома245
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са Мальтуса (1766–1834). Цей напрям розглядає необмежене
зростання населення як головну причину соціальних лих і небезпек, політичних потрясінь та екологічних катастроф. У книзі
"Досвід про закон народонаселення..." Т. Мальтус сформулював
закон, згідно з яким населення має тенденцію до зростання у
геометричній прогресії, а засоби до існування – в арифметичній.
Наслідком цього є абсолютне перенаселення, що згодом може
призвести до голоду, бідності. Мальтус розглядав проблему
народонаселення безвідносно до певного способу виробництва і
суспільного розвитку загалом. Через два століття, стверджував
Мальтус, народонаселення відносилося б до засобів існування
як 256 до 9; через три – як 4096 до 13, а через 2 тис. років цей
розрив був би безмежним і незліченним. Звідси він виводить
"оптимум" населення – певне співвідношення всередині системи
"населення – засоби для існування", за якого ще не почали діяти
руйнівні фактори.
Мальтузіанська пастка – гіпотеза про те, що зростання населення і обмеженість можливостей виробництва продуктів харчування будуть утримувати більшість людей на межі голоду.
Оскільки пропозиція землі не може бути збільшена. Економісти ХІХ ст. розглядали землю як обмежувач піднесення економіки. Мальтус перший вказав на можливість негативних наслідків зростання чисельності населення, привернув увагу суспільства до проблеми взаємозв'язків між демографічним та
економічним розвитком.
Мальтузіанські ідеї протягом наступних століть підлягали
значній переробці з боку вчених – послідовників Мальтуса,
а також опонентів цієї теорії. Соціалісти-утопісти, критикуючи
Мальтуса, тим не менш, сприймали його ідеї оптимуму населення та регулювання чисельності засобами існування
(Ш. Фур'є, У. Томпсон). М. І. Туган-Барановський звернув увагу
на те, що зростання якості життя приводить до зниження народжуваності, а не до її підвищення, як вважав Мальтус.
Г. Джордж (США) вказував на відсутність в історії випадків
дуже тривалого зростання населення в геометричній прогресії.
К. Маркс та його послідовники вважали необхідним історичний
підхід до аналізу закономірностей відтворення народонаселення
246
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і пов'язували перенаселення не з наявністю обмежених засобів
існування, а з соціальними причинами та формами власності.
Основні "корективи" у закон народонаселення Мальтуса вніс
"технологічний фактор". Адже розвиток науки і техніки безперервно розширює коло тих ресурсів, які можуть бути використані для виробництва продовольства. Разом з тим слід пам'ятати,
що у слаборозвинених країнах зростання населення випереджає
розвиток технологій.
Новий імпульс мальтузіанські ідеї отримали в умовах демографічного вибуху 1975–1985 рр., коли чисельність населення
Землі щорічно збільшувалась в середньому на 1,8 % щорічно.
Таких темпів не спостерігалось ніколи в історії людства. З того
часу центральне місце в доктрині сучасного мальтузіанства
посідають проблеми зростання населення в країнах, що розвиваються. У найбільших за населенням країнах світу (Китаї та
Індії) фактори голоду і погіршення екологічної ситуації фактично призвели до практичної реалізації теорії Мальтуса у демографічній політиці.
У процесі розвитку світової демографічної думки безпосередньо брали участь і українські вчені. Зокрема, І. Я. Франко та
П. А. Грабовський досліджували явище аграрного перенаселення
та пов'язану з цим трудову міграцію населення; А. Ф. Павловський
працював над створенням таблиць смертності в різних соціальних групах; А. І. Якобій започаткував етнічну демографію. Значною подією у формуванні вітчизняної демографічної думки є
відкриття Інституту демографії АН УРСР у 1919 р. М. В. Птуха,
директор Інституту демографії, вперше запропонував вивчати
зміни в народонаселенні комплексно. Першим таким дослідженням стало дослідження причин смертності у їх взаємозв'язку з поширеними тоді хворобами.
Чисельність населення: основні показники і джерела інформації про населення. Чисельність населення є важливою
характеристикою як населення, так і країни в цілому, виступаючи складовою для розрахунку багатьох інших важливих показників. Абсолютна чисельність населення характеризує загальну
кількість людей, що проживають на даній території в даний момент часу. В демографії розрізняють дві основні категорії насе247
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лення: наявне і постійне: Наявне населення фактично перебуває
на даній території на момент обліку незалежно від того, чи є
його перебування тимчасовим або постійним. Ця категорія населення використовується при плануванні безперервної роботи
громадського транспорту, торговельних підприємств, закладів
зв'язку тощо, також для розрахунку показників природного та
механічного руху. Постійне населення – кількість осіб, які фактично проживають на даній території, незалежно від фактичного
місцезнаходження в момент обліку. Цей показник використовується при плануванні і будівництва житла, шкіл, дошкільних
дитячих закладів, лікарень, при визначенні складу населення,
демографічного навантаження та розміщення.
На тій чи іншій території (країна, регіон, населений пункт)
одночасно можуть перебувати і проживати як постійні жителі,
так і ті, що приїхали туди з інших місць, як громадяни країни,
так і іноземці. Під час проведення переписів населення останні
потрапляють в категорію тимчасово присутніх. Це населення в
місцях проведення перепису не збирається жити постійно. Одночасно частина постійних жителів цієї території може бути
тимчасово відсутньою – перебувати в інших населених пунктах, регіонах і країнах. Складається такий баланс:
ПН = НН – ТП + ТВ,
(4.1)
де ПН – постійне населення; НН – наявне населення; ТП – тимчасово проживаючі; ТВ – тимчасово відсутні.
Очевидно, що в кожен даний момент часу народонаселення
відрізняється від народонаселення як попередніх, так і наступних моментів часу. У проміжок між цими моментами відбувається зміна чисельності населення, під впливом його відтворення і зовнішньої міграції. Ця зміна характеризує динаміку:
висхідну, коли зростає чисельність населення, і спадну, коли
населення скорочується. Динаміка вимірюється темпами зростання або приросту, а також абсолютними числами збільшення
або зменшення населення.
Абсолютний приріст населення має певний недолік – він сильно залежить від абсолютної кількості населення та довжини
періоду спостереження. Тому частіше використовують відносні
і середні показники динаміки.
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Відносний приріст населення (коефіцієнт приросту):
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де S1 –кількість населення в кінцевий (поточний) момент спостереження;
So –кількість населення в початковий (базисний) моменти спостереження;
𝑆̅ – середня чисельність населення за період спостереження.
Темп зростання чисельності населення:
𝑇зр =

· 100%.

(4.3)

Ці коефіцієнти дають можливість порівнювати динаміку чисельності населення різних країн, різні періоди в історії одного і
того ж населення.
Дані про стан населення на певний період часу одержують за
матеріалами переписів населення або спеціальних вибіркових
обстежень. Дані про демографічні події за період одержують
при їх реєстрації у міру виникнення за допомогою поточного
обліку населення. Поточний облік забезпечує дані про рух населення в міжпереписний період і базується на реєстрації актів
громадського стану: народжень, смертей, шлюбів та розлучень.
Перепис населення – спеціально організоване на державному
рівні статистичне спостереження, метою якого є отримання
даних про чисельність, розміщення та склад населення за основними економічними, соціальними та демографічними ознаками.
Міжнародний досвід свідчить, що перепис населення є чи не
єдиним засобом отримання найбільш повних і об'єктивних даних про населення. Перший Всеукраїнський перепис населення
в незалежній Україні був проведений 5 грудня 2001 р.
Статева і вікова структура населення. Стать – одна з
найважливіших вроджених ознак людини, яка визначає її роль у
відтворенні населення, сім'ї та соціальному середовищі. У первісних суспільствах статеві відмінності були головними соціально-диференціювальними ознаками. На сучасному етапі статева належність інколи зумовлює соціальну нерівність, але коректніше казати гендерну нерівність (систему незбалансованості
чи несправедливості розподілу соціальних ролей та відносин).
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Нормальне відтворення населення вимагає рівноваги чоловіків і жінок у населенні, особливо в дітородному і працездатному віці. Порушення балансу ускладнює одруження, збільшує
ризик розлучень, появу неповних сімей. Баланс чи дисбаланс
за статтю важливий в організації виробництва, управлінні державою. На формування статевої структури населення впливають такі чинники:
 біологічна константа співвідношення статей при народженні,
на кожних 100 дівчаток народжується 104–106 хлопчиків;
 статеві відмінності у смертності (вони виявляються з перших
днів життя новонароджених: організм хлопчиків менш життєстійкий порівняно з організмом дівчаток; у наступних вікових групах загалом смертність серед чоловічого населення
також є вищою, хоча в ісламських країнах, Індії, Китаї смертність жіночого населення перевищує аналогічні показники
серед чоловічого);
 статеві відмінності у процесі міграції населення (найбільшою
міграційною рухливістю характеризуються чоловіки молодих
працездатних вікових груп).
Для кількісної характеристики статевої структури використовують абсолютні і відносні показники:
 абсолютна чисельність чоловіків і жінок у всьому населенні;
"надлишок" жінок над чоловіками – основні показники при
розрахунку балансу трудових ресурсів, споживання тощо;
 абсолютна і відносна чисельність чоловіків і жінок в окремих
вікових групах;
 коефіцієнт маскулінізації (кількість чоловіків / кількість жінок × 1000);
 коефіцієнт фемінізації (кількість жінок / кількість чоловіків × 1000).
Вік, як і стать, є демографічною ознакою людини. Він вимірюється тривалістю життя від моменту народження до моменту
спостереження у повних роках (для немовлят – у місяцях і
днях). Вік визначає можливість вчитися, працювати, одружуватися, народжувати дітей, тобто зумовлює соціальну роль людини, її місце в суспільстві. Вікова структура – розподіл населення
за віковими групами і віковими контингентами.
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Є кілька способів групування населення за віком:
 повне, розгорнуте – за однорічними інтервалами;
 неповне, згорнуте – за п'ятирічними інтервалами (0–4, 5–9,
10–14 і т. ін.). За такого підходу окремо виділяють групу немовлят (до 1 року);
 за демографічними поколіннями: діти (0–14 років), батьки
(15–49 років), прабатьки, або особи похилого віку (старші 50 років). Зазначена категорія пов'язана із тривалістю репродуктивного
періоду жінки (періоду фертильності) від 15 до 49 років;
 за економічною ознакою виділяють допрацездатне населення
(до 15 років), працездатне (16–59 років) і післяпрацездатне
(старші 60 років).
Крім знаходження абсолютної і відносної чисельності вікових
контингентів, для аналізу в демографії використовують показники демографічного навантаження на працездатне населення:
Дітьми: 𝐾д =

(

· 1000,

)

(

Пенсіонерами: 𝐾пенс =

)

(

(

Загальний: 𝐾заг =

(

)

)

)

(4.4)

· 1000,

(4.5)

· 1000.

(4.6)

Перше групування за віковими контингентами запропонував
у 1894 р. шведський демограф Г. Зундберг, виділивши три демографічних покоління: діти 0–14 років, батьки 15–49 років, прабатьки 50+. На думку Зундберга, один із загальних законів населення полягає в постійній частці батьків – близько 50 %, а частка дітей і осіб похилого віку змінюється (табл. 4.1).
Таблиця 4 .1

Типи вікової структури населення

Вікові групи

Діти (0–14 років)
Батьки (15–49 років)
Прабатьки (50 років і старше)
Всього

Частка поколінь за типами, %
прогрестаціорегресивсивний
нарний
ний
40
27
20
50
50
50
10
23
30
100
100
100
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На підставі співвідношення різних вікових груп населення
виділяють три типи вікових структур населення: прогресивна
структура (частка дітей суттєво переважає частку осіб похилого
віку), стаціонарна (існує більш-менш рівновага між частками
дитячого населення та особами похилого віку) і регресивна (коли суттєво переважає часка осіб похилого віку).
У середині ХХ ст. в багатьох країнах почався процес старіння населення. За визначенням вчених-демографів старіння населення – це підвищення частки літніх людей у загальній чисельності населення. Межі цього віку можна визначити по-різному.
Традиційно до групи літніх людей включають осіб у віці 60 років і старше. Але з підвищенням середньої тривалості життя в
більшості розвинених країн таким віком вважають 65 років
і старше. Старіння населення є результатом тривалих демографічних змін, зрушень у параметрах відтворення населення, насамперед у народжуваності та смертності.
Розрізняють два типи старіння населення:
 старіння "знизу", яке є результатом скорочення народжуваності;
 старіння "зверху", яке є результатом підвищення середньої
тривалості життя, скорочення смертності у старших вікових
групах за умов низького рівня народжуваності.
Для визначення інтенсивності старіння розраховуються коефіцієнти старіння "зверху" за формулами
𝐾
=
· 100,
(4.7)
або

𝐾

=

· 100.

(4.8)

Коефіцієнт старіння "зверху" часто доповнюється коефіцієнтом довголіття, який показує частку довголітніх людей (S80+)
серед людей старших вікових груп (S60+). Рівень старіння населення "зверху" оцінюється за спеціальною класифікаційною
шкалою (табл. 4.2).
Поряд з коефіцієнтом старіння "зверху" для характеристики
демографічної старості населення використовують коефіцієнт
старіння "знизу", який показує співвідношення між часткою
дітей і осіб похилого віку і обчислюється за формулою
К0-14 = S0–14 / S0–60.
(4.9)
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Таблиця 4 .2
Шкала демографічного старіння Ж. Боже – Гарн'є – Е. Росета
Етап старіння
та рівень старості населення
Демографічна молодість
Перший переддень старіння
Суто переддень старіння
Демографічна старість
Початковий рівень демографічного
старіння
Середній рівень демографічного старіння
Високий рівень демографічного старіння
Дуже високий рівень демографічного
старіння
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II
III

Частина осіб
віком 60 років
і старше, %
до 8
8–10
10–12
12 і старше

тр

Етапи

12–14

IV

14–16
16–18

18 і старше

Для аналізу складу населення за статтю і віком у демографії
широко використовують двосторонні гістограми, за допомогою
яких будують т. зв. піраміди статево-вікової структури населення. Гістограми будуються окремо для чоловіків і жінок. Основою прямокутників, що складають гістограму, є інтервал віку,
якщо інтервали рівні, висота прямокутників відображає чисельність або частку кожної групи.
Для того щоб на одному рисунку подати населення і за віком
і за статтю, значення віку переміщують на вертикальну вісь,
а шкалу чисельності (часток) чоловіків (ліворуч) і жінок (праворуч) позначають на горизонтальній осі. Формується двостороння лінійна гістограма.
Піраміди, які відображають структуру населення певної територіальної спільноти у різні періоди часу, будуть мати різну
конфігурацію. Чергування підйомів і падінь народжуваності в
результаті яких-небудь соціальних катаклізмів спричинює т. зв.
демографічні хвилі на піраміді, що повторюються з інтервалом у
20–30 років (коли ті, хто народилися в період однієї хвилі – спаду або підйому – стають батьками і їх діти створюють собою
нові хвилі, які поступово згасають). Виступи називають моментами демографічного піку, а провали (ями) – моментами демо253

Ви
"К да
Ве иїв вн
рс сь ич
ія ки оне й у по
дл нів лігр
я ер аф
др си і
ук те чни
у т" й
.
це
н

тр

графічної депресії. Вони показують збільшення або зменшення
чисельності населення, що відбулося певну кількість років тому.
Кожному типу вікової структури відповідає певний вид піраміди, що дає змогу за зовнішнім її виглядом визначити тип розвитку населення (рис. 4.1).

а) прогресивний тип

б) стаціонарний тип

в) регресивний тип

Рис. 4.1. Статево-вікові піраміди
за типами вікової структури населення

Прогресивному типу (молоде населення) відповідає піраміда,
що за формою схожа на трикутник. Діаграма, яка зображує стаціонарне (старіюче) населення, схожа на дзвін. Регресивній віковій структурі відповідає фігура, схожа на урну.
4.3. Відтворення і розвиток народонаселення

Сутність поняття "відтворення населення". Відтворення населення можна розглядати у широкому і вузькому
сенсі. У широкому сенсі це поняття охоплює всі види руху
населення – природний, міграційний, соціальний – за яких відбувається відновлення його чисельності. Одночасно це процес
збереження в часі та просторі конкретно-історичної міри даного населення, кількості та якісного його складу. У вузькому
сенсі відтворення – це природне відновлення поколінь людей
внаслідок народжень і смертей.
Розрізняють три типи відтворення: звужене – коли населення, що живе, не відтворює собі заміну; просте – коли покоління дітей дорівнює поколінню батьків, утворюється постійна
статево-вікова структура (стаціонарний тип), загальна чисель254
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ність населення не збільшується, за несприятливих умов велика імовірність переходу до звуженого типу, розширене – коли
народжені переважають померлих. У населенні утворюється
прогресивний тип статево-вікової структури, чисельність населення збільшується.
Режим відтворення населення – це демографічна категорія,
яка позначає сукупність конкретних кількісних характеристик
процесу відтворення населення у фіксований момент часу. До
таких кількісних характеристик належать брутто- і неттокоефіцієнти відтворення.
Під брутто-коефіцієнтом відтворення слід розуміти кількість дівчат, які народилися в середньому на одну жінку протягом періоду фертильності, або плідності (15–49 років). Максимальна величина цього показника становить чотири. Разом з тим
брутто-коефіцієнт відтворення показує лише інтенсивність народжуваності жінок. Втім далеко не всі дівчата доживають до
того віку, коли вони самі можуть брати участь у відтворенні.
Для того щоб визначити, яка кількість дітей (дівчат) реально
"заміщує" батьків, потрібно від загальної кількості народжених
відняти кількість тих, що не дожили до середнього віку їх матерів. Така характеристика навивається нетто-коефіцієнтом відтворення. Він показує, яка кількість дівчат, народжених жінкою
відповідного покоління за все життя, доживає до того віку, який
мала жінка при народженні кожної з них. Якщо величина неттокоефіцієнта більше 1, тобто кількість доньок перевищує кількість
матерів, то відтворення відносять до розширеного типу, якщо
дорівнює 1 або дещо менше, – до простого або звуженого типу.
Народжуваність. Народжуваність – процес оновлення населення завдяки появі нових життів. Як компонент природного
відтворення народжуваність – це частота дітонароджень у певній сукупності населення. Народжуваність є позитивною стороною відтворення населення і характеризує появу в населенні
нових членів (на відміну від смертності). Індивідуальне народження дитини у окремої жінки – подія біологічного характеру.
Народжуваність як масовий процес має соціальний характер, він
формується у результаті дії соціальних сил і закономірностей
у конкретних історичних умовах.
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Процеси народжуваності описують багатьма демографічними
коефіцієнтами. Найпростішим показником є абсолютна кількість народжень, що в демографії позначається літерою N (від
natality – народжуваність). Проте цей показник дає зовсім мало
інформації про рівень народжуваності. Тому у демографічній
статистиці здебільшого використовують відносні показники.
Найпростіший показник – загальний коефіцієнт народжуваності: він показує кількість народжених за рік (на певній території – в країні, регіоні, місті) на 1000 жителів:
𝑛=

· 1000,

(4.10)

де N – загальна кількість народжених протягом певного періоду,
P – середньорічна кількість населення певної території.
Обчислюється цей коефіцієнт у проміле (‰). У глобальному
вимірі рівень народжуваності знижується. У 2014 р. загальний
коефіцієнт народжуваності у світі становив 18,7‰. Це означає,
що кожну хвилину у світі народжується 255 дітей, а кожну секунду приблизно 4–5 осіб. Регіони світу відрізняються за показником народжуваності: найвищий рівень в Африці (перше місце
у світі посідає Нігер із значенням 46‰), в Латинській Америці і
в Азії, найнижчі значення властиві європейським країнам. На
останніх місцях за рівнем народжуваності нині перебувають
Німеччина, Сінгапур, Японія (близько 8‰). Україна у 2014 р.
мала показник 9,41‰, за яким належить до країн з низьким рівнем народжуваності.
Більш точний показник – спеціальний коефіцієнт народжуваності: кількість народжених за рік на 1000 жінок (дітородного) фертильного віку – тобто у віці від 15 до 49 років (частина
дітей народжується у жінок як молодшого, так і старшого віку,
однак вона настільки мала, що є статистично не значущою:
𝐹=

· 1000,

(4.11)

де W – середня кількість жінок у віці 15–49 років.
Максимальна кількість дітей народжується у жінок у віці
близько 20 років, у розвинених країнах трішки пізніше – близько 25–27 років, у пізнішому віці інтенсивність народжень зменшується. Тому для кожного віку розраховуються повікові коефі256

цієнти народжуваності: кількість дітей, які народилися за рік,
на 1000 жінок даного віку:
𝐹=

· 1000,

(4.12)
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де 𝑁 – кількість дітей, народжених матерями у віці x, 𝑊 –
кількість жінок відповідного віку x.
Сума повікових коефіцієнтів народжуваності, поділена на
1000, дає найважливіший показник – сумарний коефіцієнт народжуваності – кількість дітей, народжених однією жінкою за
весь дітородний період:
49

F

x

,
(4.13)
1000
де Fx – повікові коефіцієнти народжуваності. Сумарний коефіцієнт народжуваності вимірюють в особах.
Народжуваність залежить від багатьох чинників: рівня життя
і зайнятості, рівня медичного обслуговування, наявності конфліктних зон, міграційних процесів, культурного рівня населення,
релігійних норм і традицій тощо, прояв яких неоднозначний –
одні і ті ж самі фактори можуть як сприяти народжуваності, так
і стримувати її.
Смертність. Смертність – друга важлива складова природного відтворення населення. Смертність характеризує біологічний процес припинення життя покоління людей. Отже, це – масовий статистичний процес, який складається з множини одиничних смертей.
До середини XVIII ст. у світі панував традиційний тип смертності, пов'язаний з екзогенними (зовнішніми) чинниками –
епідеміями інфекційних хвороб, голодом, незадовільними побутовими умовами, війнами тощо. Тобто дуже велика кількість
людей померла передчасно через ці причини. Наприклад, у період 1300 до 1400 р. від епідемії чуми загинуло 25 % населення
Землі. Поступово, у ХХ ст. із поліпшенням умов життя, інтенсифікацією сільського господарства, запровадженням щеплень
проти інфекцій, антибіотиків тощо спочатку у розвинених країнах і пізніше у країнах, що розвиваються, відбувається перехід
до сучасного типу смертності, зумовленого вже не стільки
Fsum =

x =15

257

Ви
"К да
Ве иїв вн
рс сь ич
ія ки оне й у по
дл нів лігр
я ер аф
др си і
ук те чни
у т" й
.
це
н

тр

зовнішніми, скільки внутрішніми (ендогенними) причинами –
тобто біологічним старінням організму. Це не означає, що на
смертність нині не впливають зовнішні причини. Водночас ці
зовнішні причини зовсім інші – це рівень життя і якість медичного обслуговування, рівень санітарної культури населення,
екологічний стан довкілля – соціальні причини, що прискорюють або уповільнюють старіння людей.
Для вимірювання смертності найчастіше використовується
загальний коефіцієнт смертності – кількість померлих за рік на
1000 жителів:
𝑚=

· 1000,

(4.14)

де 𝑚 – загальний коефіцієнт смертності (від mortality – смертність); 𝑀 – кількість померлих на цій території за період часу Т.
Він сильно залежить від вікової структури населення: чим більшою є частка населення старших вікових груп, тим він вищий
за інших рівних умов. Точніше характеризує смертність віковий
коефіцієнт смертності – кількість померлих за рік на 1000 осіб
даного віку:
𝑚 =

· 1000,

(4.15)

де 𝑀 – кількість померлих осіб даного віку за рік, 𝑁 – кількість населення відповідного віку x.
Для новонароджених (немовлят) розраховується коефіцієнт
смертності немовлят – кількість померлих дітей у віці до
1 року 1000 новонароджених за рік – тобто кількість тих, хто не
дожив до 1 року на 1000 новонароджених:
𝑚 =

·

·

· 1000,

(4.16)

де то – загальний коефіцієнт смертності немовлят; 𝑀 – кількість померлих дітей у віці до 1 року; 𝑁 – кількість народжених
у цьому календарному році; 𝑁 – кількість народжених у попередньому календарному році.
Фактори смертності – сукупність умов суспільного життя, що
впливають на його тривалість. По-перше, це природні фактори
(кліматичні та інші природні умови, "запас" здоров'я, отриманий
при народженні людини, стать тощо). По-друге, соціальні фак258
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тори (рівень добробуту, культурні звичаї людей, поширеність
шкідливих звичок, рівень розвитку медицини тощо). Причина
смерті – безпосередня подія, що призвела до випадку смерті.
Поряд із показниками смертності використовуються і інші
показники, головними серед яких є середня очікувана тривалість життя (ОТЖ). Середня тривалість життя називається
очікуваною, оскільки являє собою прогностичну величину.
ОТЖ показує, в якому віці, у середньому, будуть вмирати люди,
що народилися в даному періоді, якщо протягом наступного їх
життя - від народження до повного вимирання покоління – рівень смертності у всіх вікових групах залишиться таким же, як у
цьому періоді. Обчислюється ОТЖ в роках на підставі повікових коефіцієнтів смертності.
Природний приріст населення. Різниця народжуваності і
смертності становить величину природного приросту населення. У тому випадку, коли народжуваність перевищує смертність, природний приріст додатний, тобто кількість населення
зростає за рахунок природного відтворення. Якщо навпаки,
смертність перевищує народжуваність – простежується природне скорочення кількості населення. Нульовий природний
приріст населення буває у випадку, коли народжуваність дорівнює смертності населення.
Загальний коефіцієнт природного приросту розраховують за
формулою
· 1000, або 𝑘 = 𝑛 − 𝑚.
(4.17)
𝑘=
Щоб зрозуміти специфіку формування природного приросту,
треба знати, завдяки яким показникам народжуваності і смертності він формується.
Історичні типи відтворення. Демографічний перехід. Показники природного руху населення поєднуються один з одним
не випадковим чином, а утворюють певні типи. Демографами
виділено три історичних типи відтворення: 1) архетип;
2) традиційний; 3) сучасний. Перехід від одного історичного
типу відтворення населення до іншого отримав назву "демографічної революції", або "демографічного переходу". В історії їх
було два: від архетипу до традиційного типу відтворення і від
традиційного до сучасного типу.
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Архетип відтворення властивий людським спільнотам на перших етапах існування людства, в епоху привласнювальної економіки. Тоді люди повною мірою залежали від ресурсів території проживання, у т. ч. продовольчих, і ніяк не сприяли їх збільшенню, зростання кількості населення, очевидно, було можливим лише за умови розширення території проживання і освоєння
нових земель. Виділення архетипу відтворення населення – це
наукова гіпотеза, яка не має достовірного підтвердження. Припускають, що рівень народжуваності був високий, смертності –
також, тобто чисельність населення трималась на одному рівні,
і зростання населення могло відбуватися тільки за рахунок освоєння нових територій.
Перша демографічна революція відбувається при переході
від привласнювальної економіки до виробничої (землеробства і
тваринництва). Археологи назвали цей період неолітичною революцією, першим економічним поворотом в історії людства.
Відбувається перехід до утворення постійних поселень, внаслідок цього поліпшуються умови життя, стає більш стабільним
харчування, смертність дещо знижується і населення починає
зростати, хоч і невеликими темпами.
Традиційний тип відтворення панує в аграрних суспільствах
з притаманними йому суспільними відносинами. Ці відносини
"традиційні", тобто поведінка людей зорієнтована на повторення зразків старшого покоління, покоління своїх батьків та дідів.
Тобто жодних питань регулювання народжуваності тоді не
виникало – такі думки були чужими для людини традиційного
суспільства. Для неї була характерна висока народжуваність,
близька до фізіологічної межі (40–45‰), висока смертність,
у т. ч. дитяча, незначний природний приріст і низька тривалість життя (25–35 років).
Друга демографічна революція (демографічний перехід) починається в країнах Західної Європи і поступово поширюється
на весь світ. Її глибинні причини пов'язані зі змінами характеру
самого суспільства внаслідок індустріалізації та урбанізації,
зростання ролі людського фактору. Основною характерною
ознакою переходу до сучасного типу відтворення є регулювання
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кількості дітей у сім'ї – батьки свідомо приймають рішення про
те, скільки дітей вони хочуть і будуть мати.
Сучасний тип відтворення населення властивий індустріальній та постіндустріальній епосі. На цьому етапі людської історії відтворення населення має такі ознаки: низька народжуваність, невисокий рівень смертності, дуже низький природний
приріст, висока середня тривалість життя, незначне зростання
кількості населення.
Демографічний перехід не є моментальним явищем. Його
тривалість і початок різні в різних регіонах світу і залежать від
соціально-економічних чинників. Але послідовність змін у процесах народжуваності і смертності є більш менш однаковою,
умовно виділяються чотири фази, зокрема при переході від традиційного до сучасного типу відтворення (рис. 4.2).

Рис. 4.2. Етапи демографічного переходу

Для першого етапу демографічного переходу характерні однаково високі коефіцієнти народжуваності та смертності і, як
наслідок, незначне зростання кількості жителів. У різні часи всі
регіони світу пройшли через цей етап. У кінці ХХ ст. подібне
співвідношення демографічних показників збереглося лише в
племенах мисливців і збирачів у зоні вологих тропічних лісів.
Другий етап характеризується зниженням коефіцієнта смертності при збереженні високого показника народжуваності. При
цьому зростає середня тривалість життя і встановлюються висо261
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кі темпи приросту населення. Саме цей етап отримав назву
"демографічний вибух".
На третьому етапі коефіцієнт смертності стабілізується на
низькому рівні, дещо знижується коефіцієнт народжуваності,
але зростання населення триває.
На четвертому етапі знижується і стабілізується як смертність, так і народжуваність, а відповідно, і чисельність населення. У деяких країнах може спостерігатися перевищення смертності над народжуваністю.
Шлюбність і розлучуваність. У широкому сенсі під шлюбністю розуміють всі процеси, які характеризують укладення та
припинення шлюбів, тобто всю сукупність випадків зміни
шлюбного стану. Під шлюбом розуміють стан особи щодо інститутів шлюбу, що встановлюється відповідно до звичаїв та
правових норм країни.
Традиційний шлюб між чоловіком і жінкою, який дає початок розширенню сім'ї, де народжуються і виховуються діти, – це
найфундаментальніший інститут цивілізації. Сім'я – це мала
група людей, об'єднаних шлюбом чи кровними зв'язками, спільним побутом, бюджетом, які несуть взаємну відповідальність
один за одного. Залежно від того, чи є шлюбна пара, усі сім'ї
поділяють на повні та неповні. Повна сім'я складається з подружньої пари (з дітьми чи без них), неповною називають сім'ю,
в якій є лише один із членів подружжя з дітьми.
Існують різні форми шлюбних союзів:
1) за ознакою юридичного закріплення (громадянські, зареєстровані, церковні – відповідно до церковних обрядів, консенсуальні – не закріплені юридично, фіктивні – закріплені юридично,
але не фактичні);
2) за статевими ознаками – гетеросексуальні, гомосексуальні;
3) за кількістю членів шлюбного союзу – моногамні і полігамні шлюби.
У своєму розвитку сім'я пройшла шлях від первісної групової
форми шлюбу до сучасної моногамної родини з її складними
соціальними функціями. Нині величина і структура сімей у різних країнах різноманітні.
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Незважаючи на те, що у світі офіційно домінує моногамна
родина, відбувається процес ускладнення самого поняття родини і дедалі частіше з'являються нові, нетипові види і форми родини. У світі поширюється т. зв. консенсуальний шлюб, тобто
вільний союз чоловіка і жінки, юридично не оформлений. Офіційний шлюб – це історично сформована і регульована правовими і моральними нормами форма стосунків між чоловіком і
дружиною, яка закріплена юридичним чином. У деяких країнах
реєструють і шлюби між людьми однієї статі.
Більшість країн живе у моногамних сім'ях (зв'язок однієї жінки з одним чоловіком). У країнах мусульманського світу, в Африці, Азії, Океанії поширене багатоженство (полігамні родини,
де чоловік має кілька жінок). Є у світі і багатомужжя – поліандрія, коли одна жінка має кілька чоловіків – це явище має місце
у народів Південної Індії і Непалу, проте воно нині дуже рідке.
Крізь призму сімейного права можна виділити і таке поняття, як
напівмоногамна родина, коли чоловік може віддалити від себе
чи досить просто розлучитися з жінкою, яка є безплідною чи
народжує тільки дочок.
Мінімальний шлюбний вік у кожній країні регулюється законом, у більшості країн він становить 16–21 рік для чоловіків і 16–18
для жінок, в Україні – 17 років для жінок і 18 для чоловіків.
Припинення шлюбу відбувається внаслідок розірвання шлюбу
або смерті одного з членів подружжя. Розірвання шлюбу – це
процес розпаду шлюбу в результаті розлучення. До XX ст. розлучуваність була рідкісним явищем, а юридичне оформлення
розлучень – поодинокими випадками. У XX ст. кількість розлучень зростала, оскільки в європейських країнах впроваджувались правові механізми розірвання шлюбів. Статистичний облік
процесу розлучуваності недосконалий. По-перше, не всі випадки розлучень (та й шлюбів також) фіксують статистичні органи.
Часто шлюб фактично розпадається, партнери проживають окремо, не підтримують стосунків, а юридичного розірвання не
відбувається через складності шлюборозлучуваного процесу або
через інші причини. По-друге, якщо згодом подібні союзи розриваються за рішенням суду, то існує незбіг часу, коли відбула-
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ся демографічна подія, і часу, коли цю подію зареєстрували.
Аналіз шлюбності проводять за допомогою системи показників:
Рівень шлюбності – це частка людей (%), які перебувають у
шлюбі, від загальної кількості населення у шлюбному віці, тобто старшому 15 років.
Показник остаточної безшлюбності – частка людей (%), які
не уклали шлюб до 50 років, від загальної кількості населення у
віці 15–50 років.
Загальний коефіцієнт шлюбності – кількість шлюбів, укладених за певний період, як правило рік, у середньому на 1000 осіб
населення (‰):
𝑐 = · 1000,
(4.18)
де 𝐶 – кількість укладених шлюбів; 𝑃 – середня кількість населення певної території, осіб.
Загальний коефіцієнт розлучуваності – кількість розлучень
за рік у середньому на 1000 осіб населення (‰):
𝑑=

· 1000,

(4.19)

де D – кількість розлучень, P – середня кількість населення території, осіб.
Повікові коефіцієнти шлюбності та розлучуваності розраховують окремо для чоловічого і жіночого населення, відображають кількість шлюбів і розлучень у середньому на 1000 осіб
певного віку (у формулах вік х зазначено в індексі) (‰):
𝑑=

· 1000,

(4.20)

𝑑 =

· 1000.

(4.21)

Спеціальний коефіцієнт шлюбності дає змогу найточніше виразити інтенсивність укладання шлюбів у певній сукупності населення. Спеціальний коефіцієнт шлюбності – це середня кількість шлюбів, які припадають на 1000 осіб шлюбного віку (‰):
𝑐
=
· 1000.
(4.22)
Спеціальний коефіцієнт розлучуваності відображає середню
кількість розлучень, що припадає на 1000 шлюбних пар (‰):
𝑑 = · 1000.
(4.23)
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Коефіцієнт нестійкості шлюбів охоплює кількість розлучень, яка в середньому припадає на один шлюб. Розраховують
для всього населення та за окремими віковими інтервалами:
𝑘= .

тр
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4.4. Якість населення і життєздатність націй

(4.24)

У сучасних умовах зростає значення проблеми якості населення. Цей термін запропонував ще у середині XVIII ст. німецький дослідник Я. Більферд, який вважав, що якість, а не кількість населення впливає на могутність країни. Нині під "якістю
населення" розуміють сукупність властивостей народонаселення, що характеризують його відтворення в системі соціальних
і природних відносин. Це категорія характеризує визначеність
населення як суб'єкта життєдіяльності, суспільного виробництва
і суспільних відносин, його здатність реагувати на сформовані
природні, технічні, економічні, соціокультурні умови і пристосовувати їх до своїх потреб.
Властивості населення приймають форму спостережуваних і
кількісно вимірюваних характеристик. якими можуть бути освітній рівень, рівень кваліфікації, здоров'я та тривалість життя, статево-вікова структура тощо. Якість населення характеризують:
1. Відтворювальний потенціал населення, який характеризує
здатність даного, історично конкретного населення до самовідтворення, тобто стійкого розширеного "природного" відновлення поколінь, а також те, що ця здатність реалізується в дійсності.
2. Діяльнісний потенціал населення, який характеризує здатність населення привести в дію предметно-речові фактори соціальної життєдіяльності, насамперед елементи продуктивних сил,
а також змінювати їх відповідно до змінних потреб усього населення, спільнот, що його утворюють, і окремих індивідів. Центральним і детермінуючим ядром є трудовий потенціал населення, який розглядається як потенціальна сукупна здатність до
праці, якою володіє працездатне населення в даних умовах.
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3. Система соціального управління відтворенням населення, що характеризує здатність населення до ефективного взаємоузгодження розвитку відтворювального і діяльнісного потенціалів. Відображає наявність механізму узгодження відтворення фізичного буття населення і відтворення його сутнісних
сил, здібностей та потреб. Соціальне управління може мати
стихійний і плановий характер. Наприклад, стихійне управління може реалізовуватися через механізм традицій, які жорстко
детермінують поведінку індивідів, або через механізм пануючих соціальних норм чи догм. Планомірне управління відтворення реалізується у вигляді демографічної політики і не може
бути директивним чи жорстким.
Взяті у взаємозв'язку, ці компоненти загалом можуть бути
названі життєвим потенціалом населення.
Якість населення визначити досить складно. Досить вдало
характеризує категорію "якість населення" соціально-психологічний підхід, за яким якість населення – сукупність дієвих здібностей, якими воно володіє внаслідок історичного розвитку території. Цю категорію можна виразити через сукупність соціально-демографічних показників, але вона не зводиться до них.
Зміни якості населення ведуть до розвитку населення (за позитивних змін) або до його деградації (за негативних змін).
Одним із проявів якості населення є швидкість його адаптації
до змін природних, технічних, економічних і соціальних умов
життя. Значущість якісних характеристик населення визначається за результатами соціологічних досліджень. Параметрами
"нової" якості населення, що відповідають нинішньому етапу
розвитку суспільства, є:
 стійке розширення природного відтворення поколінь на базі
мінімізуючої смертності, а також народжуваності, що відповідає переважанню в населенні середньодітних сімей і реалізується на основі ефективного і раціонального регулювання
народжуваності (планування сім'ї);
 всебічна рухомість усього населення, тобто абсолютна придатність до ефективної життєдіяльності в умовах ринкових
перетворень, насамперед придатність, здатність і готовність
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до бізнесу і підприємництва, до переміни праці в умовах інформаційних та технологічних змін;
 плановість соціального управління відтворенням населення,
яка реалізується на основі ефективної демографічної політики.
Комплексна оцінка стану якісних характеристик та їх взаємозв'язок описуються індексом якості населення:
Ія.н. = ∑ 𝑅 𝐼 ,
(4.25)
𝐼 =1−

опт

інт

гірше

,

(4.26)

∑ 𝑅 = 1,
де Ія.н. – індекс якості населення; 𝐼 – індекс якісної характеристики; 𝑅 – значущість i-тої якісної характеристики; 𝑥 – величина
показника i-тої якісної характеристики; 𝑥 опт – оптимальна величина i-тої якісної характеристики; 𝑥 гірше – найгірша величина
i-тої якісної характеристики.
Індекс якості населення показує, наскільки реальний стан сукупності якісних характеристик відповідає оптимальному. За
оптимальні значення показників якісних характеристик нерідко
приймають найкращі величини, визначені із міжрегіональних
(чи міждержавних) порівнянь.
Коефіцієнт життєздатності націй. Категорія "життєздатність" як характеристика суспільства в цілому та окремих його
груп введена у науковий обіг нещодавно. Необхідність введення
у 1990-ті рр. цього поняття диктувалося потребами прогнозування подальшого розвитку людства в умовах глобалізації, яка
сполучається із ростом диференціації світового співтовариства.
Дослідники прагнули зрозуміти, чому суспільства, які належать до т. зв. золотого мільярда, вступають в постіндустріальну еру і відриваються від решти світу, а більшість держав розвиваються дуже повільно, якщо не деградують. Вважається, що
відповісти на це питання дозволяє вивчення факторів життєздатності націй – комплексної характеристики, яка відображає,
по-перше, відносне положення суспільства (нації, держави) на
глобальній шкалі розвитку, по-друге, її здатність до адекватної
відповіді на виклики сучасної світової системи та катаклізми
природного середовища.
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У найзагальнішому вигляді життєздатність розглядається як
здатність суб'єктів різного рівня (суспільства, нації, держави,
суспільних груп, особистості) відтворювати та вдосконалювати
своє життя у визначених умовах, у конкретному історичному та
соціокультурному просторі. У життєздатності нації виокремлюють
економічний, геополітичний культурний та людський потенціали.
Саме людський потенціал характеризує якість суб'єкта соціального
відтворення та розвитку, впливає на життєздатність та динаміку
суспільства, в той час як інші фактори характеризують або умови
формування людського потенціалу, або результати його реалізації.
Життєвий потенціал нації обчислюють по-різному залежно
від складників, які в нього закладають. Іноді коефіцієнт життєздатності розраховується як добуток народжуваності 𝐿 (у розрахунку на 1 людину за рік) і середньої тривалості життя (𝑇):
𝐺 = 𝐿 · 𝑇.
(4.27)
ЮНЕСКО і Всесвітня організація охорони здоров'я (ВОЗ) періодично проводять дослідження динаміки рівня життя і життєздатності народів. Коефіцієнт життєздатності вимірюється за
п'ятибальною шкалою, яка характеризує можливості збереження
генофонду, фізіологічного та інтелектуального розвитку нації в
умовах продовження соціально-економічної політики уряду,
здійснюваної на момент обстеження конкретної країни. На початку ХХІ ст. п'ять балів не мала жодна країна, 4 бали – тільки
скандинавські країни та Ісландія, 3 – США, Японія, Німеччина і
ряд інших розвинених країн. 2 бали (країни Балтії, Китай) означають, що життєздатність нації може знижуватися, якщо держава не буде збільшувати відрахування на охорону здоров'я, науку,
освіту, зменшення забруднення довкілля і житлове будівництво.
Але критичним (граничним) значенням є позначка в 1,5 бала.
Вважається, що зниження фактичного значення показника коефіцієнта життєздатності населення нижче від цього рівня свідчить про кризовий стан, погіршення якості життя населення до
межі, за якою починається його вимирання. Більшість країн
СНД, у т. ч. і Україна, потрапляють в групу країн, показники
яких трохи більші за 1,5, однак це означає, що ці країни перебувають "на межі" і майже не мають внутрішніх джерел поступального розвитку і національні уряди мають кардинально змінювати соціально-економічну та екологічну політику.
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Демографічні політика і демографічне прогнозування. Демографічна політика – це діяльність органів державного управління і соціальних інститутів, яка спрямована на створення сталих кількісних та якісних параметрів відтворення населення.
Суб'єкт демографічної політики – держава як засіб державного
впливу на відтворення населення в потрібному для суспільства
напрямі. Об'єкт – населення країни, регіонів, соціально-демографічні групи, когорти, сім'ї тощо. Вплив демографічної політики на демографічні процеси у суспільстві може бути прямим
(обмеження законодавчим шляхом міграції, оформлення шлюбів
чи народження дітей, планування підготовки спеціалістів) або
непрямим (підвищення рівня життя, залучення населення до
створення умов для збільшення кількості дітей у сім'ї, пропаганда тих чи інших професій).
Вихідною частиною демографічної політики у будь-якій
державі є концепція демографічного розвитку, що являє собою
систему ідей та поглядів і має визначати межі правового та ідеологічного простору, у рамках якого формуватимуться стратегічні пріоритети та програмні документи з питань народжуваності,
підтримки сім'ї, здоров'я, тривалості життя, міграції та інших
напрямів державного регулювання демографічного розвитку.
Наступний етап формування демографічної політики – стратегія
демографічного розвитку, яка визначає пріоритети демографічної політики на середньострокову перспективу, формулює завдання та механізми їх реалізації.
Демографічна політика є комплексом різних заходів:
 економічних (оплачувані відпустки і різна допомога при народженні дітей; допомога на дітей залежно від їх кількості, віку,
типу сім'ї; позики, кредити, податкові і житлові пільги тощо);
 адміністративно-правових (законодавчі акти, що регламентують укладання шлюбу, розлучення, положення дітей у сім'ях,
аліментні обов'язки, охорону материнства і дитинства, аборти
і використання засобів контрацепції, соціальне забезпечення
непрацездатних, умови зайнятості і режим праці працюючих
жінок-матерів);
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 виховних і пропагандистських, покликаних формувати громадську думку, норми і стандарти демографічної поведінки.
Залежно від напрямів демографічної політики визначають
три групи країн:
 країни, які проводять політику обмеження зростання населення;
 країни, демографічна політика яких спрямована на підтримку
існуючих темпів приросту населення;
 країни, які здійснюють політику стимулювання зростання
населення.
Особливості сучасної демографічної політики:
 зміна її пріоритетів з регулювання кількісного зростання на
вдосконалення якісних характеристик населення;
 головний об'єкт політики – сім'я;
 адресно-вибірковий характер врахування специфічних інтересів
окремих соціально-демографічних, етнічних, релігійних груп.
Важливу частину діяльності міжнародних, державних та неурядових організацій, закладів та наукових інститутів складає
прогнозування динаміки чисельності та структури населення,
чисельності та структури сімей, інших демографічних процесів. Демографічний прогноз – це науково обґрунтоване передбачення основних параметрів руху населення та майбутньої
демографічної ситуації: чисельності, статево-вікової та сімейної структури, народжуваності, смертності, міграції, що становить базу для подальших прогнозів та планів соціальноекономічних процесів загалом (перспектив виробництва та
споживання товарів та послуг, житлового будівництва, розвитку соціальної інфраструктури, охорони здоров'я та освіти, пенсійної системи тощо).
Фактично демографічний прогноз являє собою перспективний розрахунок населення, тобто розрахунок чисельності та
статево-вікової структури, побудований на основі даних про
зміну демографічних характеристик (чисельності, статевовікової структури, народжуваності, смертності, міграції). Такі
розрахунки розробляються зазвичай у трьох варіантах: песимістичному, середньому та оптимістичному. Середній варіант відповідає найвірогіднішому стану, а песимістичний та оптимістичний задають нижню та верхню межі динаміки.
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Динаміка чисельності та складу населення характеризується значною мірою невизначеністю, процеси народжуваності, смертності та міграції мають стохастичний характер.
На їх перебіг впливає багато прихованих чинників, які складно виявити та кількісно виміряти. Це свідчить про принципову неможливість абсолютно точного дискретного (точкового) прогнозу.
Основні принципи демографічного прогнозування:
 за регіональним охопленням (глобальні – всього світу, регіональні – континентів, груп країн, національні – окремих держав,
територіальні – адміністративних одиниць, великих міст);
 за часом, на який розраховуються показники (короткострокові, середньострокові, довгострокові);
 за ступенем деталізації (загальна перспективна чисельність
населення або за статево-віковою структурою, територіальним, соціальним розподілом тощо);
 за призначенням або метою (практичний, прогноз-пересторога,
аналітичний, нормативний тощо);
 за методикою розрахунку (екстраполяція, кореляційно-регресійні
моделі тощо);
 за об'єктом, стан якого передбачається, або компонентний
прогноз (чисельність окремих вікових чи соціальних груп населення, народжуваність, особливості смертності, величина
міграційних потоків).
Короткострокові прогнози охоплюють період до 5 років
включно. Вони потрібні для реалізації найближчих цілей розвитку економіки і культури окремих країн, мають високу точність і ступінь деталізації. Середньострокові прогнози розраховуються на 20–30 років. Такі розрахунки менш точні, ніж
короткострокові, але можуть визначити перспективну чисельність населення країни та її регіонів з достатньою надійністю.
Довгострокові прогнози охоплюють час, що може перевищувати століття. Ступінь обґрунтованості таких прогнозів нижча,
ніж коротко- та середньострокових, і вони виступають як наукові передбачення.
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Сутність міграції. Міграція населення – переміщення людей
(мігрантів) через кордони тих або інших територій зі зміною місця проживання назавжди або на тривалий час. Хоча визначення
міграцій може бути набагато ширшим. Латинське слово migratio
означає переселення або переміщення. Переселення – це механічне переміщення людей з одного населеного пункту в інший зі
зміною постійного місця проживання (наприклад, зміна квартири
в одному місті не вважається переселенням). Переміщення – це
механічний рух населення, будь-який його рух у просторі, незважаючи на мету, тривалість і спрямування поїздок.
Для кожної окремої людини – представника певного народу,
міграція становить одиничну подію. Але масова міграція складається з певних потоків, що належать до конкретного часу і
території. Під міграційними потоками потрібно розуміти сукупності одиничних міграційних переміщень людей, об'єднаних
спільністю напряму в межах певного часового проміжку. Сукупність мігрантів, яку об'єднує спільний період та напрям міграції, прийнято називати міграційною когортою. Її виокремлюють
на підставі відомостей переписів населення про тривалість проживання мігрантів у місцях вселення.
На процес механічного відтворення впливають такі чинники,
як міграційна поведінка, міграційна установка та міграційна
мотивація. Міграційна поведінка – це один з видів демографічної поведінки, що являє собою сукупність дій та відносин, які
опосередковують переселення людей або відмову від цього.
Класифікація міграцій. За часовою ознакою виділяють чотири основних види міграцій:
1) незворотні – переселення на нові місця проживання з метою остаточного залишення там;
2) епізодичні – ділові, культурно-побутові, рекреаційні та
інші переміщення, здійснювані не лише нерегулярно в часі, але
не обов'язково в одних і тих самих напрямах;
3) сезонні – переміщення переважно працездатного населення до місць тимчасової праці та проживання на обмежені термі-
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ни (декілька місяців) із збереженням можливості повернення у
місця постійного мешкання;
4) маятникові – це масові щоденні або щотижневі переміщення населення між окремими поселеннями від помешкань до
місць працевлаштування та у зворотному напрямі, які не супроводжуються зміною місця проживання.
Однією з головних ознак міграцій є перетин адміністративних чи державних кордонів тих чи інших територій – держави,
області, населеного пункту. На цій підставі виокремлюють передусім зовнішні та внутрішні міграції.
Зовнішні міграції пов'язані з перетином державного кордону.
У зовнішніх міграціях розрізняють: емігрантів (осіб, які залишають межі країни) та іммігрантів (осіб, які приїздять на нові
місця проживання). Відповідні процеси позначають як еміграція
– добровільний чи вимушений виїзд на постійне місце проживання з країни, та імміграція – в'їзд громадян інших держав на
постійне місце проживання або на довгострокове перебування в
країну. Зовнішні міграції поділяють ще на міжконтинентальні
та внутрішньоконтинентальні.
На кількісні та якісні показники, а також напрями міжнародної міграції впливає низка чинників:
 різниця в рівнях заробітної плати, безробіття та соціальної
допомоги в різних країнах;
 відстань між країнами та вартість подорожі;
 мовні, релігійні, культурні чинники, а також наявність родичів
або земляків у країні, до якої прагнуть переселитися мігранти;
 бажання або небажання країн прийняти іммігрантів, імміграційне законодавство та правила надання притулку.
Виникнення нових незалежних держав на теренах колишнього СРСР і включення їх, у т. ч. України, в систему світового
поділу праці значною мірою змінили обсяг, характер і напрями
міграційних процесів, що мали місце в минулому на цьому просторі. Частина міграційних потоків при цьому, так би мовити,
"вирішує проблеми", які залишились у спадок від радянського
минулого. Це передусім масова репатріація українців та інших
вихідців з України, а також повернення на батьківщину кримських татар, інших народів, які зазнали репресій і були депортова273
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ні з України у тоталітарні часи. Інший напрям міграційних потоків був пов'язаний з лібералізацією режиму кордонів, зростанням відкритості її світу, наслідком чого стало включення держави до світових міграційних процесів. Це, окрім іншого, імміграція в Україну, транзитна міграція її територією, а також еміграція громадян України до держав т. зв. далекого зарубіжжя.
Внутрішні міграції є міжпоселенськими переміщеннями населення всередині країни. Розрізняють міграції сільського та
міського населення, міжміські міграції та міграції у межах сільської місцевості. Розрізняють також і міграції у межах великих
територіальних одиниць – області, економічного району, автономної республіки. У цих випадках міграції поділяють на: внутрішньообласні та міжобласні; внутрішньорайонні та міжрайонні; внутрішньореспубліканські та міжреспубліканські.
За способом перебігу міграції поділяють на організовані на
неорганізовані (стихійні). Перші здійснюють за допомогою та
безпосередньою участю державних і громадських структур, а другі
– коштом та силами самих мігрантів.
Переселення представників того чи іншого народу, як свідчить історія етнічних міграцій, часто здійснювалися далеко не з
волі самих носіїв етнічної культури, переважно насильницьким
шляхом, а тому серед етнічних міграцій дослідники виділяють
як добровільні, так і насильницькі (примусові). Другі частіше
називають влучним терміном депортації. Прикладом депортації
може бути масове виселення німців з Європейської частини
СРСР у 1941 р., кримських татар у 1944 р., широкомасштабне
вивезення українців на примусові роботи до Німеччини протягом 1942–1944 рр. тощо.
За причинами міграції поділяють на:
 соціально-економічні – пов'язані з пошуком роботи, намаганням поліпшити житлові умови, з пошуком вільних земель для
сільськогосподарського освоєння. Трудових мігрантів, які
тимчасово працюють і проживають в іншій країні, називають
гастарбайтерами;
 політичні – зумовлені расовими, релігійними чи етнічними
проблемами, політичними переслідуваннями. У такій категорії мігрантів виділяють біженців, які покинули країну через
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перелічені політичні мотиви і не мають змоги користуватися
захистом і підтримкою своєї країни, чи уникають подібного
захисту внаслідок якихось причин;
 військові міграції – зумовлені веденням військових дій і намаганням уникнути небезпеки. Переважно військові міграції мають тимчасовий характер і після припинення конфлікту люди
повертаються на свою територію. Різновидом військових міграцій є евакуація населення – організоване державою переселення населення з району бойових дій у безпечні місця;
 екологічні – міграції, зумовлені екологічними катастрофами
або зміною природних умов і неможливістю вести звичний
спосіб життя.
Стадії міграції. Процес міграції включає три стадії: 1) потенційна міграція; 2) власне міграція; 3) адаптація переселенців до
умов життя в місцях їхнього вселення.
На стадії потенційної міграції важливе значення має т. зв. міграційна установка. Вона являє собою психічний регулятор
поведінки, схильність особистості до зміни місця чи умов життя. Міграційна установка відображає готовність до певного результату міграційної поведінки. Відомості про міграційні установки зазвичай отримують шляхом соціологічних опитувань
потенційних мігрантів. Спонукальним моментом міграційної
установки є міграційна мотивація. Вона розкриває якісний бік
потреби особи у зміні місця проживання, умов праці, реалізації
певних життєвих планів тощо. Міграційна мотивація – це психологічний стан особистості, що спонукає її до досягнення власних цілей економічного, соціального і політичного характеру
через зміну місця проживання. Економічні міграційні мотиви
пов'язані з прагненням особи зміцнити власний економічний
статус та матеріальний добробут своєї родини. Соціальні міграційні мотиви сполучені з бажанням потенційного мігранта підвищити свій соціальний статус, суспільний авторитет та престиж. Психологічні міграційні мотиви пов'язані з потребою потенційного мігранта у наповненні власного життя сенсом, у самоповазі, бажанні пізнати невідоме, набути нового життєвого досвіду, розширити свої культурні обрії. Політичні міграційні мотиви, здебільшого, пов'язані з намаганням потенційних мігран275
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тів уникнути політичного переслідування в місцях нинішнього
мешкання, забезпечити у майбутньому реалізацію можливостей
вільного вираження власних поглядів тощо.
Наступна стадія – власне міграція, яка описується цілим комплексом показників і являє собою механічне переміщення населення з одного місця до іншого.
Адаптація (приживаність) новоселів до нових умов – остання стадія міграційного процесу. Пристосування людей до нових
умов та способу життя корінних мешканців у районах вселення
відбувається нерівномірно. У деяких випадках вона завершується швидко (коли у районах вселення сприятливі умови життя і
праці), а в деяких – розтягується на тривалий час. У демографічній літературі загальновизнаною є версія, що для остаточного
переходу новосела до складу постійного населення потрібно в
середньому від восьми до десяти років.
Показники міграції. Кількісний аналіз міграції починається з
визначення її розмірів. По-перше, для будь-якої країни чи регіону можна визначити показники, що характеризують міграційну
взаємодію з населенням інших регіонів і країн. З цієї позиції
міграція враховує як кількість вибулих з певної території представників, так і кількість прибулих мігрантів. Тут важливі такі
абсолютні показники (які вимірюються в особах):
1) валова міграція (ВМ) є сумою чисельності прибулих (П) та
вибулих (В) і характеризує обсяг міграційних потоків за рік:
ВМ = П + В,
(4.28)
2) сальдо міграції (чиста міграція) – характеризує зміну чисельності населення країни за рахунок механічного руху:
∆М = П – В.
(4.29)
Однак є цілий ряд відносних показників міграції, які обчислюють до загальної чисельності населення (табл. 4.3).
Є ще показник ефективності міграції, який розраховується
у відсотках і показує результативність міграції (це відношення
сальдо міграції до її валового обсягу):
𝐾рез =

П В
П В
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· 100%.

(4.34)

Таблиця 4 .3
Деякі відносні показники міграції
Формула
KП =

П
Р

· 1000

KB =

В

KP =

П В

KM =

П В
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Коефіцієнт
вибуття

Зміст
Кількість прибулих
у середньому на
1000 населення
Кількість вибулих
у середньому на
1000 населення
Кількість мігрантів
у середньому на
1000 населення
Інтенсивність зміни
чисельності
населення
за рахунок міграції

Коефіцієнт
рухомості (валової міграції)
Коефіцієнт
механічного
приросту (інтенсивності
міграції)

Р

(4.30)

тр

Коефіцієнт, ‰
Коефіцієнт
прибуття

· 1000

Р

Р

(4.31)

· 1000 (4.32)

· 1000 (4.33)

Фактори міграції. Між міграцією та відтворенням населення
існують взаємозалежності. Завдяки тому, що найвищу міграційну рухливість мають особи молодшого віку, працездатні групи,
а особливо чоловіки, у районах вибуття переважають жінки, і
населення старіє, а у районах прибуття населення молоде і часто
існує перевага чоловічого населення. Шлюбний стан також
впливає на міграційну рухливість: одружені особи здебільшого
менш мобільні, а особливо ті, які мають дітей. Існує і зворотний
вплив міграції на рівень шлюбності та кількість народжень у
сім'ї: зміна постійного місця проживання чи трудова міграція
зумовлюють відкладення шлюбів і народжень дітей.
Міграції та соціальна мобільність населення – нерозривно
пов'язані процеси. Просторові переміщення людей завжди зумовлені зміною соціального статусу: переїзд у місто на навчання
у вищому навчальному закладі, зміна місця праці, зміна професії. Такі події у житті людей звичайно впливають на мотивацію
поведінки, визначають демографічну поведінку людей, змінюють спосіб життя, пристосовуючи його до стандартів соціальнодемографічної поведінки соціального оточення. Отже, під впли277
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вом міграції змінюються культурні, ціннісні вартості, а це впливає на соціальний розвиток в цілому.
Сучасна міграція має різні форми, але в будь-якому випадку
залишається питання: що примушує людей виїжджати – тимчасово чи зовсім – з рідної країни, кидаючи свій дім, іноді – сім'ю,
рідних чи друзів, звичний життєвий уклад?
Природно припустити, що емігрант сподівається підняти свій
життєвий рівень, збільшивши свій дохід (зарплату), а також
умови праці (режим робочого часу, відпустка). Таке припущення підтверджується всією історією міграції – це в основному
переміщення з перенаселених у XVIII–XIX ст. країн Західної
Європи в Америку, Австралію, Нову Зеландію, а потім, вже у
ХХ ст. – рух працівників з країн, що розвиваються, в Європу
(Туреччина – Німеччина, Алжир, Марокко – Франція, Індія,
Єгипет – Велика Британія), а також у США і Канаду. Якщо подивитися на міграцію між країнами, що розвиваються, то рух
також відбувається в бік більш індустріальних країн або багатих
на паливно-енергетичні ресурси (наприклад, з Пакистану та
Індії в ОАЕ, Катар, Бахрейн).
Існують і неекономічні фактори міграції: возз'єднання з родиною або створення нової родини, проблеми здоров'я або несприятливого клімату, прагнення отримати кращу освіту тощо.
До "неекономічних" мігрантів зазвичай відносять жертв політичних або релігійних репресій, ними можуть бути вимушені переселенці і біженці із зон військових конфліктів, надзвичайних
екологічних ситуацій. Мотиви їх переселення напряму не пов'язані з намаганням отримати кращу роботу, але в будь-якому
випадку люди сподіваються поліпшити своє становище, досягти
більш високого рівня життя, безпеки чи комфорту. Тому будьяка міграція має соціально-економічний характер.
Теоретичні моделі міграції. Відомий англійський статистик
і демограф У. Фарр у кінці XIX ст. висловив гіпотезу про те, що
міграції розвиваються без будь-яких певних закономірностей,
подібно до хаотичного броунівського руху. Це твердження
спростував його співвітчизник Е. Равенштайн, який наголошував, що загальні закономірності розвитку міграційних процесів
все ж таки існують. У 1885 р. він сформулював спочатку сім
278
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закономірностей, а згодом ще чотири. Чимало з них продовжують слугувати відправною точкою для більшості моделей міграції сьогодні. Вчений виявив такі закономірності:
1. Між територіями йде перерозподіл населення.
2. Території розрізняються головним чином за економічними
характеристиками.
3. Більшість мігрантів переїздить на короткі відстані: чисельність прибуваючих у регіон осіб прямо пропорційна населенню
взаємодіючих об'єктів і обернено пропорційна відстані між ними.
4. Міграція відбувається східчасто.
5. Кожному міграційному потоку відповідає обернений потік.
6. Мігранти на довгі відстані мігрують у великі центри промисловості і торгівлі.
7. Жителі міст менш рухливі, ніж жителі сільської місцевості.
8. Жінки більш рухливі порівняно з чоловіками у переміщеннях усередині країни, а чоловіки рухливіші у переміщеннях
на довгі відстані.
9 Великі міста зростають головним чином завдяки міграції.
10. Обсяг міграції зростає із розвитком промисловості, торгівлі та транспорту.
11. Головні причини міграції – економічні.
До класичних міграційних теорій належить також економетрична модель Е. Лі (push-pull theory), розроблена в 1960-х рр.,
згідно з якою на кожній території діють різні групи факторів
міграції: ті, що виштовхують (push) мігрантів, і ті, що притягують (pull) їх, причому деякі фактори діють на більшість людей,
а деякі – на окремих індивідів. До таких, що виштовхують мігрантів, належать окремі фактори економічного характеру (безробіття, низький рівень доходу, високі податки); соціальні та
політичні (бідність, дискримінація, обмеження на свободу совісті та віросповідання, війни); несприятливі природні та кліматичні умови тощо. Факторами, що притягують населення, є високий
рівень економічного розвитку, більш високі доходи, безпека,
диверсифікований ринок праці тощо. Останні фактори справляють більший вплив на високоосвічених людей, які можуть
отримати більш вигідні пропозиції в іншому місці. Для низько-
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кваліфікованих працівників, навпаки, більше значення мають
негативні, виштовхувальні фактори.
До 1960–1970-х рр. основною теорією у цій галузі знань була неокласична теорія міграції, згідно з якоюю міграція є результатом нерівномірного географічного розподілу праці та
капіталу. Походження міграції пояснювалось різним рівнем
зарплати у країнах, а ліквідація цього явища мала би вести до
припинення міграції. У цій теорії міграція – це індивідуальна,
спонтанна та добровільна дія як результат порівняння між наявною ситуацією для діючого індивіда та вигодою від переміщення, яку він сподівається отримати. Зосереджуючись на постійній індивідуальній міграції з економічних причин, ця теорія
залишає поза увагою інші типи міграції; ігнорує інституціональні історичні зв'язки між країнами та відміни між різними
етнічними і ґендерними рухами, а також не враховує роль держави в обмеженні міграційних потоків.
У 1970-х рр. набула популярності теорія залежності. За нею
еволюція капіталізму призвела до встановлення міжнародного
порядку з виділенням двох груп держав. Перша – розвинені
промислові держави, які експлуатують держави периферії. При
цьому висококваліфіковані кадри мігрують з малорозвинених
держав до високорозвинених, або, інакше кажучи, відбувається
"відплив мізків".
У кінці ХХ ст. сформувалась "нова економіка трудової міграції". Ця концепція висуває на перший план роль сім'ї, наголошує важливість грошових переказів, інформації та складної залежності між мігрантами та контекстом, в якому вони існують.
Міграція розглядається як сімейна стратегія, спосіб не стільки
отримати вигоду, скільки диверсифікувати джерела доходів,
щоб знизити ризик у разі непередбачуваних витрат чи нестабільності на ринку праці у власній країні. Ця теорія, на відміну від
неокласичної, приділяє увагу диференціації доходів: чим більша
різниця в доходах у певній общині, тим сильніші мотиви для
міграції. Акцент тут робиться на причинах еміграції.
На противагу вищезгаданій теорії оформилась теорія "двоякості ринку праці". Міжнародна міграція спричиняється постійною потребою розвинених держав у дешевій іноземній робочій
280
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силі. Цей попит пояснюється тим, що власні працівники в передових економіках уникають виконання низькооплачуваної, некваліфікованої, небезпечної, непостійної і непрестижної роботи.
Проте ця теорія пояснює всі міжнародні міграції тільки попитом і виключає власну ініціативу мігранта та інші фактори;
зокрема, вона не пояснює, чому різні передові промислові економіки, маючи аналогічні економічні структури, мають такі
показники імміграції, які сильно різняться між собою. Паралельно із цими теоріями розвинулась ще одна, заснована на вільній причинності в контексті "ефекту пароплавної хвилі". Це
ідея про те, що міграція – це самодостатнє явище, здатне само
по собі забезпечувати своє продовження та відтворення. Міграція змінює навколишню дійсність так, що стимулює подальші зміни через низку соціально-економічних процесів, найважливіший із них – заснування та діяльність мігрантських мереж,
або комплексів налагоджування відносин між індивідами, які
об'єднують мігрантів (мігрантів, які повернулись) з родичами,
друзями, земляками на батьківщині. Основним ефектом цих
мереж є т. зв. ланцюгова міграція..
Міжнародна трудова міграція. Розрізняють дві основні форми міграційних рухів: стаціонарну міграцію, що пов'язана зі
зміною місця проживання і реєструється державною статистикою, та трудову міграцію – тимчасові поїздки на роботу за межі
свого населеного пункту без зміни місця проживання. Стаціонарні міграції, залучаючи здебільшого молодь, змінюють вікову
структуру регіонів виходу та вселення і виступають чинником
формування життєвого та трудового потенціалу населення, трудова міграція є напрямом реалізації останнього.
Під трудовою міграцією слід розуміти переміщення у просторі, що здійснюються індивідами з метою підвищення рівня
життя на основі більш вигідного використання власної робочої
сили. Міжнародна трудова міграція – один з найскладніших
елементів у міжнародних економічних відносинах, оскільки, на
відміну від руху товарів і капіталів, до цього процесу залучена
людина. Міграція робочої сили – переселення працездатного
населення з одних держав в інші терміном більш ніж на рік,
викликане причинами економічного й іншого характеру.
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Основними показниками розвитку процесу трудових міграцій
є рівень участі населення в трудових міграціях – відношення
загальної чисельності трудових мігрантів до чисельності населення у віці 15–70 років, а також відповідні показники для окремих соціально-демографічних груп. Оскільки більшість трудових мігрантів становлять особи працездатного віку, особливого значення набуває показник участі у трудових міграціях представників цього вікового контингенту.
Міжнародна трудова міграція є однією зі сфер державного
регулювання міжнародних економічних відносин. Державна
політика охоплює імміграційні та еміграційні процеси. З кінця
XVIII ст. в Європі поширюється практика укладання між країнами двосторонніх конвенцій з регулювання міжнародної трудової міграції.
Важливою формою державного регулювання міграції є встановлення кількісних квот на в'їзд мігрантів до країни в цілому,
а також для окремих регіонів та галузей. У межах квоти діють
певні якісні критерії відбору. Пріоритети на в'їзд, як правило,
мають особи, які володіють значним фінансовим капіталом та
інтелектуальним потенціалом. Діяльність таких іммігрантів розглядається як важливе джерело економічного зростання для
приймаючої країни. Певну зацікавленість розвинені країни можуть виявити і до некваліфікованих працівників, яких за мінімальну плату приймають для виконання важких непрестижних та
шкідливих робіт. Квотування мігрантів, як правило, доповнюється контролем за терміном їх перебування в країні. Країни,
що приймають мігрантів, нерідко реалізують програми зі стимулювання рееміграції. "Відплив інтелекту" властивий менш
розвиненим країнам світу, а найбагатші держави звичайно заохочують в'їзд програмістів, математиків, фізиків, біохіміків, які
здатні забезпечити таким країнам імідж і статус високотехнологічних держав.
Регулювання міжнародних міграційних процесів здійснюють
також і міждержавні органи спеціального призначення, наприклад, МОП – Міжнародна організація праці. В умовах світових
криз посилюються і процеси трудової рееміграції, пов'язані із
заходами державної міграційної політики щодо обмеження мо282
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жливостей працевлаштування іноземних громадян і навіть прямої їх депортації.
МОП розробила класифікацію видів сучасної міжнародної міграції населення. Виділяються такі категорії міжнародних мігрантів:
а) переселенці – ті, що переїздять на постійне місце проживання. Ця група орієнтована на переїзд до промислово розвинених країн. Цей потік ґрунтується, насамперед, на принципі об'єднання сімей – початкова імміграція останнім часом ускладнюється на рівні національних господарств;
б) працюючі за контрактом. Для них чітко обумовлюється
термін перебування в країні, що приймає. До цієї групи належать:
 сезонні працівники, які приїздять на період збирання врожаю;
 некваліфіковані або малокваліфіковані працівники;
 фронтальєри – мігранти, які щоденно перетинають національний кордон, щоб працювати в сусідній країні;
в) професіонали, для яких характерний високий рівень підготовки, тобто наявність відповідної освіти та досвіду практичної
роботи. Саме для цієї класифікаційної групи характерним є термін "відплив мізків" – міграція науковців та інженерно-технічних
працівників високого рівня (цей потік становить 3–5 % у загальному обсязі трудових мігрантів). Відзначимо, що до цієї групи
входять також студенти, які здобувають освіту в іншій країні;
г) нелегальні іммігранти. Цим терміном характеризуються
особи, які нелегально в'їхали до країни; особи, які в'їхали легально, але вчасно не виїхали, тобто мають прострочену візу; а
також особи, які в'їхали за туристською візою, але займаються
трудовою діяльністю;
д) біженці – особи, що змушені емігрувати зі своєї країни
внаслідок будь-якої загрози (політичні, релігійні, національні
переслідування). За даними ООН, кількість людей, змушених
тікати від війни, переслідування і конфліктів перевищила у
2018 р. 70 млн осіб.
Нелегальна міграція становить вагомий відсоток у структурі
міграційних потоків. Вона є соціально небезпечним, шкідливим,
протизаконним явищем, яке реально загрожує економічним інтересам і громадській безпеці держав, які мають великий відсоток нелегальних мігрантів. Найганебніше явище ХХІ ст. – тор283
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гівля людьми, особливо тоді, коли до такої кримінальної діяльності долучаються посередницькі фірми, які займаються працевлаштуванням трудових мігрантів. За даними ООН 2012 р.,
у рабстві перебуває приблизно 12 млн осіб.

Сутність поняття "раса". Расогенез. Расові теорії. Серед
сучасного населення земної кулі розрізняють окремі таксономічні підрозділи, яким властиве певне сполучення спадкових ознак фізичної будови (генофонд). Починаючи з першої половини
XIX ст. ці підрозділи позначаються термінами "раса", "географічна раса", "расовий тип" тощо. Раси – це великі групи людей,
об'єднані спільністю походження та комплексом подібних морфологічних рис.
На початку ХХ ст. у книзі "Людські раси" (1900) французький антрополог Ж. Денікер зазначав: раса є соматичною одиницею, що заснована виключно на фізичних ознаках (колір шкіри,
колір очей, якість волосяного покриву, зріст, форма голови, носу
тощо). Расові відмінності є спадковими, передаються від батьків
до дітей протягом багатьох поколінь. Сучасна антропологія зводить формування расових ознак до трьох основних факторів:
пристосування до природно-географічних умов, відносної ізоляції та змішання расових ознак. Необхідними умовами, щоб зовнішні фізичні ознаки людей могли вважатися расовими, є спадковий характер і наявність географічного ареалу поширення.
Отже, раси є внутрішньовидовими категоріями біологічного
виду Homo sapiens.
Уявлення про людські раси і народи, які входять до їх складу,
неодноразово змінювалися. Наприклад, тільки в ХХ ст. поняття
"білі" стало ототожнюватися з європейцями та їх нащадками.
В англійському шкільному підручнику кінця ХІХ ст. до "білої
раси" відносили ряд африканських народів: жителів Ефіопії,
берберів та інші. У США в ХІХ ст. не прийнято було вважати
"білими" ірландців та італійців.
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Процес виникнення і становлення людських рас називається
расогенезом. Існують різні гіпотези, які пояснюють походження рас. У ході накопичення даних про різноманітність людства
з'явилися і розвинулися дві тенденції, два підходи до цього
різноманіття: моногенізм і полігенізм. Згідно з моногенізмом,
всі люди належать до одного виду, а відмінності дозволяють
виділити лише різновиди, що виникли через відмінності зовнішніх умов і з ходом історії. З початку XIX в. у країнах Західної Європи починає переважати полігенізм. Його виникнення
пов'язане з двома різними причинами: боротьбою наукової
думки з релігійною традицією і політико-економічними тенденціями у світі. Згідно з полігенізмом, різні раси людей походять від різних видів мавп. Сьогодні суперечки моно- і полігеністів перейшли в площину моно- і поліцентризму. Моноцентристи визнають спільність походження, соціально-психічного
розвитку, а також однаковий рівень фізичного та інтелектуального розвитку всіх рас, які виникли від єдиного предка. Поліцентристи вважають, що раси виникли незалежно одна від
одної від різних предків і в різних місцях. Гіпотеза моноцентризму є більш обґрунтованою. Вже давно ніхто не сумнівається, що людство являє собою один вид. Але коли й де виникли
раси, за якими законами вони існують і змінюються – ці питання залишаються актуальними досі.
Доказами теорії моноцентризму виступають такі факти:
 відмінності між расами стосуються другорядних ознак, тоді
як основні ознаки були придбані людиною задовго до розбіжності між ними;
 генетична ізоляція між расами відсутня, оскільки шлюби між
представниками різних рас дають плідне потомство;
 нині спостерігаються зміни, які проявляються в зниженні
загальної масивності скелета і прискоренні розвитку всього
організму, характерні для представників усіх рас.
У своєму крайньому прояві полігенізм призводив до расизму
– визнанню нерівноцінності різних рас. Расизм розквітнув у
середині XIX ст. в Британії та Америці, а також у Франції та
Німеччині. Він з'явився ідеологічної підтримкою работоргівлі
285
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і колоніального захоплення земель Африки, Америки, Азії, Австралії та Океанії. Расисти стверджували, що між фізичною будовою людини і його інтелектуальними, психічними, соціальними якостями є безпосередній прямий зв'язок.
Реалізацією хибної ідеї расової переваги – вищого положення
однієї раси – расизму стала Друга світова війна. Рисами класичного расизму була впевненість у тому, що раси різко відрізняються у генетичному і розумовому плані (особливо білі від чорних), на основі чого пізніше сформувалась і расова доктрина
всередині самих білих народів – вищою була проголошена міфічна арійська нордична раса. Євреїв, циган оголосили взагалі
подобами людей, яких треба винищувати. Те саме стосувалось
слов'ян, яких треба було або знищити, або зігнати зі своїх місць,
щоб сформувати чистий простір для арійців. Під час Другої світової війни Гітлер та інші представники Третього рейху спробували здійснити ці ідеї, що призвело до трагічних наслідків як
для німецького народу, так і для світу загалом.
Пізніше антропологічна наука не залишила і каменя на камені від расистських теорій. Було доведено, у т. ч. засобами сучасної молекулярної генетики, що зовнішні фізичні особливості
ніяк не пов'язані з інтелектом людини, з її здатністю вдосконалювати цивілізацію і культуру. Усі раси визнані рівноцінними за
фізичними, психологічними та інтелектуальними можливостями. Однак расизм не зник повністю як явище.
Расові класифікації. Усі сучасні расові класифікації базуються на ієрархічному принципі: кілька основних (великих)
рас діляться на малі раси та антропологічні типи. При визначенні їх кількості беруться до уваги межі поширення, спільність походження та ступінь морфологічної схожості певних
комплексів фізичної будови людини. Внаслідок внутрішньовидових мутацій, які відбувалися у людських популяціях, що
жили у відмінних природних умовах, поступово формувалися
расові (антропологічні) ознаки: колір шкіри, волосся, очей,
форма черепа, пропорції тіла, розвиток третинного волосяного
покриву, форма зубів, переважаючі групи крові та генів. За
цими ознаками виділяють чотири великі людські раси: євро286
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пеоїдну, монголоїдну, негроїдну й австралоїдну, а також перехідні і змішані расові типи. У зоні контактів великих рас існують ряд перехідних і змішаних расових типів. Перехідними
називають такі раси, які сформувалися в давні часи, що нині
важко встановити, чи вони – результат змішування двох рас, чи
ж зберігають давні ознаки. Змішані ж расові типи утворилися
не тільки в давнину, але й у середньовіччі, а також у новий
і новітній часи у процесі метисації.
Перехідною деякі дослідники вважають, наприклад, ефіопську расу на сході Африки, типові ж представники змішаних рас –
метиси і мулати Америки. Всередині великих рас є дрібніші
расові підрозділи. В їхній класифікації виділяються: стовбур,
гілка, локальна раса, група популяцій.
Раса і етнос. Раса – це значна група людей, що має деякі
спільні фізичні властивості, передані в спадщину й підтримувані
в певній групі в ході відбору. Засіб передачі таких ознак – ген.
Механізм існування рас криється в передачі генетичної інформації. На відміну від рас механізм існування етносів заснований
на передачі зовсім іншого типу інформації – комунікативної.
Адже все життя людини прямо пов'язане зі спілкуванням, а спілкування, у свою чергу, – з передачею якої-небудь інформації.
Ця інформація завжди має етнічний характер, тому що немає
людини, яка не відчувала себе представником якого-небудь
народу. І якщо люди певної раси пов'язані тим, що називається "спорідненням за кров'ю", то члени етносу – тим, що
можна було б назвати "спорідненням за культурою". Не можна не враховувати й того факту, що в процесі свого розвитку раси постійно змішувалися.
Поняття "раса" і "етнос" слід чітко розрізняти. Людей
об'єднує в етнічні групи і нації спільність мови, території,
економічного життя, психічного складу. На відміну від цього
расою називають сукупність людей, що володіють спільністю
фізичного типу, походження якого пов'язане з певним ареалом. У людини будь-якої раси, вихованої з перших років життя в будь-якій країні, рідною мовою найчастіше стає мова
народу цієї країни.
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Етнос та його ознаки. Проблеми дослідження етносу та етнічності набувають особливої актуальності: в умовах світової
глобалізації і соціокультурної трансформації. За переконанням
учених, етнонаціональна різноманітність світу – це результат дії
зовнішніх чинників (фізико-географічні особливості і відмінності традиційного природокористування, політичні та соціальноекономічні передумови) та диференційованого перебігу самих
етнічних процесів, тобто етнонаціонального саморозвитку.
У світовій науці по-різному трактують поняття "етнос" та
"етнічність". В Україні до середини ХХ ст. для позначення стійких спільнот (у сучасному розумінні етносів), об'єднаних єдністю території формування, мовною і культурно-ментальною спорідненістю, самоусвідомленням своєї цілісності, частіше вживали терміни "народ", "нація", і лише у другий половині ХХ ст.
почали казати про "етнос". Сьогодні під етносом розуміють
сталу групу людей, що історично склалася, усвідомлює свою
єдність поза економічним, соціальним, політичним та конфесійним поділом та має спільні етнічно маркуючі ознаки.
Найбільш повне та закінчене визначення теорія етносу знайшла в роботах академіка Ю. В. Бромлея, на які продовжує спиратися більшість учених, що працюють у даній проблематиці на
пострадянському просторі. Він розмежовував етнос у вузькому
значенні (етнікос), під яким розумів групи зі спільною мовою,
культурою і психікою, а головне – з етнічною самосвідомістю,
яка закріплена в її самоназві, й етнос в широкому значенні
(етносоціальний організм). Базовою категорією вчений вважав
"етносоціальний організм", під яким розуміються окремі територіально-політичні суспільства, які являють собою самостійні
макроодиниці суспільного розвитку (племена – у первісному
суспільстві, держави – у класовому).
Суттєві відмінності між етнікосом та етносоціальним організмом часто ілюструють таким прикладом: усі українці, які розпорошені по багатьох країнах світу (а сьогодні таких за різними
підрахунками налічується від 10 до 14 млн), належать до україн-
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ського етнікосу. А українці, які проживають на території Української держави, входять до складу етносоціального організму.
Існує шість головних атрибутів етнічної спільноти:
 групова власна назва;
 міф про спільних предків;
 спільна історична пам'ять;
 один або більше диференційних елементів спільної культури;
 зв'язок із конкретним "рідним краєм";
 почуття солідарності у значної частини населення.
Чим більшою мірою населенню властиві ці атрибути, тим
ближче воно підступає до ідеального типу етнічної спільноти.
Відзначивши такі риси, один з найавторитетніших етнографів
Е. Сміт дав визначення етнічної групи як типу культурної спільноти, що надає великої ваги міфові про походження та історичній пам'яті й відрізняється однією, а то й кількома культурними
особливостями: релігією, звичаями, мовою, інституціями. Найістотнішими ознаками, за якими можна розпізнати етнічну
спільність, є: спільна мова, спільна територія, суворо окреслений ландшафт і відповідне йому природне середовище, походження від загального предка, тобто кровне споріднення, загальні релігійні або міфологічні вірування. Таким чином, етнічна
спільність – це історично сформована на певній території усталена сукупність людей, яка пов'язана спільністю мови, культури,
психологічного складу і самосвідомості. Вона розвивається природно-історичним шляхом і може існувати у двох видах:
1) як реальна (компактна) сукупність людей, що завдяки відносній цілісності є самостійним суб'єктом історичного та соціального процесу;
2) у дисперсному (розсіяному) стані входить до чисельніших
етнічних спільнот як їх структурне утворення.
Крім поняття етносу, існують його функціональні похідні:
субетнос і суперетнос. Субетноси – це місцеві (регіональні) відмінності етносу, що виникли протягом тривалого історичного
процесу відповідно до певних ландшафтних умов. Саме так утворилися, зокрема, українські субетноси: гуцули, бойки, лемки,
волиняни. Суперетноси мають глибокі історичні коріння. Для
розуміння поняття суперетносу як приклад можна взяти єврейсь289

Ви
"К да
Ве иїв вн
рс сь ич
ія ки оне й у по
дл нів лігр
я ер аф
др си і
ук те чни
у т" й
.
це
н

тр

кий народ, який включає розкидані по світу дрібні етноси: ашкеназі, сефарди, фаллаші, грузинські євреї тощо. Суперетнос, таким
чином, включає подібні за певними ознаками (у т. ч. соціальноекономічними, психологічними особливостями) етнічні групи.
Етногенез: сутність і фактори. Етноси не вічні: вони народжуються, розвиваються і вмирають. Такий тривалий і складний процес називається етногенезом. В одних випадках етногенез розглядають як синонім поняття "походження етносу",
в інших під цим терміном об'єднують походження і подальшу
етнічну історію спільноти, яка склалася. Поняття "етногенез", як
і поняття "етнос", має різні тлумачення, які базуються на визнанні пріоритетності тих чи інших факторів формування і розвитку етнічних спільнот. Адекватно охарактеризувати етногенетичний процес можна, лише враховуючи дані багатьох дисциплін і через аналіз усіх чинників, що його визначають.
У розгортанні процесу етногенезу визначальну роль відіграють три фактори: природно-географічне середовище, територія
та міграції. Погоджуючись із гіпотезою про єдиний центр походження людини, можна уявити, як із зростанням чисельності
населення відбувалося опанування нових територій з різними
природно-географічними умовами. Отже, змінювався вихідний
антропологічний тип людини, посилювалися процеси расогенезу. На цьому тлі наростали контакти між різними народами.
Природно-географічні (екологічні) умови є важливою і необхідною першоосновою етногенезу. Кожен етнос формується на
конкретній території з притаманними лише їй природногеографічними характеристиками. Наприклад, екологічна основа для формування більшості європейських народів склалася
8–10 тис. років тому, коли після зникнення останнього льодовика в Європі встановилися близькі до сучасних кліматичні умови.
Неповторної цілісності для їхнього етногенезу надавало комплексне поєднання таких факторів, як підсоння, флора, фауна,
ґрунти, водні та гірські системи тощо. Згодом у межах природно-географічних ніш формувалися однотипні уклади життя.
Природно-географічне середовище стало основою для формування етнічної території. Вона являє собою більш-менш
відкритий і цілісний простір, де відсутні внутрішні природні
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кордони, які могли перешкоджати взаємопроникненню та передачі етнокультурної інформації. На цій основі формувалися специфічні світосприйняття та уявлення про "своїх" і "чужих", що
водночас не перешкоджало закономірному процесові поділу
єдиного етнокультурного простору на окремі локальні частини
у вигляді племен, племінних союзів, субетнічних груп тощо.
Міграції населення спричиняли посилення міжетнічних контактів. Вони здійснювалися у вигляді масштабних пертурбацій,
коли одні людські потоки спрямовувалися всередину іншої етнічної території, в той час як місцеві мешканці покидали її межі.
На основі різних форм синтезу субстрату (тубільного населення)
та суперстату (прийшлої людності) розгорталися процеси етнотворення та виникнення нових етносів. Почергово змінюючи
одна одну, жодна людська спільнота не зникала безслідно, а,
ніби "нашаровуючись" одна на одну, ставала підосновою для
виникнення нового етносу, залишаючи свій слід у загальному
етногенетичному "дереві".
Феномен етнічності. У загальному сенсі етнічність може
бути визначена як така характеристика особистості, що об'єктивно і суб'єктивно фіксує її місце розташування в соціальному
просторі, тобто фіксує належність до тієї чи іншої етнонаціональної спільноти. Але існують розбіжності при уточненні природи цієї належності, тобто при відповіді на запитання: "В який
спосіб виникає зв'язок між індивідом і етногрупою?". Існує три
основні напрями етнологічної думки (концепції), які по-різному
представляють природу і механізми формування етнічних утворень: примордіалізм, конструктивізм і інструменталізм.
Примордіалісти виходять із того, що етнічність має об'єктивну основу, і вона не залежить від волі і бажання людини. З позицій примордіалістської концепції етнічність розглядається як
така властивість особистості, яку вона набуває як у результаті
успадкування антропологічних, психофізіологічних та інших
природно-біологічних особливостей своїх предків, так і в результаті первинної соціалізації у визначеному етнічному середовищі шляхом долучення до мови і культури своєї етногрупи.
Визначальна роль культури у фіксації належності людини до
того чи іншого етносу не викликає сумніву. Дискусійною зали291
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шається універсальність об'єктивних ознак (мова, звичаї, традиції, специфічні особливості побуту, форми поведінки). Більшість
з них, у т. ч. і мова, далеко не завжди є чіткими "маркерами"
етнічної належності, оскільки можуть бути притаманними різним етногрупам. Проте наявність хоча б декількох і навіть одного найзначущого "маркера" дозволяє людям здійснювати категоризацію за ознакою "етнічна належність".
Більші сперечання викликає уявлення про етнічність як властивість, що успадковується, як "належність по крові". Насамперед тому, що ця ідея дискредитувала себе трансформацією у
расові теорії. За свою тисячолітню історію людство пізнало стільки змін, так інтенсивно відбувалося змішування різних народів, що говорити про збереження природно-біологічної специфіки більшості з них сьогодні навряд чи можливо. Винятком є
лише примітивні народи, що ведуть замкнений спосіб життя.
Проте, незважаючи на досить помітні мутації, існуюче різноманіття зовнішніх рис і форм поведінки, різні етноси більш-менш
стійко зберігають свою своєрідність, відтворюють її з покоління
в покоління. Успіхи сучасної генетики дають переконливі підтвердження правомірності ряду положень соціобіологічної теорії, що обґрунтовує спадкоємне походження багатьох, у т. ч.
і соціальних властивостей особистості.
Наріжним каменем концепції конструктивізму є заперечення
об'єктивності існування всіх етнічних утворень, уявлення про
них як про продукти індивідуальної і групової свідомості, як про
особливу форму дискурсивної практики, що розділяє світ на
"нас" і "них" і таким чином конструює соціальний простір. Відповідно до даної концепції, етнічність – це не властивість особистості, а характеристика стану її свідомості. Усвідомлення
і відчуття своєї належності до якоїсь етнічної спільноти є головним. Особливо значущу роль у цьому відіграють система освіти,
виховання, ідеологічного впливу.
Близька до неї інструменталістська концепція акцентує
свою увагу на ролі і значущості етнічності як інструмента у вирішенні соціальних, політичних, особистісних проблем. У даній
концепції уявлення про етнічність – це ситуативна ідентифікація. Згідно з нею належність до етнічної групи – це питання від292
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ношення, сприйняття, почуттів, як правило нестійких, тому що
вони залежать від ситуації, у якій опиняється індивід.
Таким чином, етнічність – це об'єктивно задана характеристика культурно-генетичної належності особистості. З другого
боку, вона відбиває ступінь готовності особистості ідентифікувати себе з групою своєї належності, що виражається в почутті
належності, глибині цього почуття.
Варто зазначити, що почуття належності до народу, тотожності з ним може зберігатися без єдиної мови, території, стійких
ознак єдиної культури, а саме завдяки дихотомії, протиставленню "нас" з "не-нами". Яскравим прикладом тому можуть слугувати цигани, які не мають своєї чітко визначеної території проживання, але усвідомлюють свою особливість, порівнюючи себе
з представниками інших народів. Однак, коли порівняння "нас"
з "не-нами" переростає в оціночне протиставлення, етнічність
набуває патологічної форми етноцентризму і ксенофобії.
Етнос може змінюватися, зникати або оновлюватися. Цілковите зникнення етносу можливе лише за умови геноциду. Геноцид – це свідома політика фізичного знищення етносу (наприклад, знищення нацистами євреїв або турками вірмен). До основних чинників оновлення етносу належать: релігійна реформа,
культурні запозичення, рух широких народних верств, міф про
етнічну обраність тощо.
Типи етнічності. У структурі етнічної ідентифікації виокремлюють когнітивну та афективну складові. Когнітивний (раціонально-пізнавальний) аспект ідентифікації спрямований на
з'ясування свого місця у соціальному просторі, усвідомлення
себе як члена тієї чи іншої спільноти. Однак етнічна поінформованість не приводить автоматично до готовності індивіда ототожнити себе з відповідною групою, оскільки цей процес включає й афективні компоненти: оцінки, почуття, емоції. Вони можуть бути або позитивними, або негативними, або нейтральними.
Звідси – і різні рівні, типи етнічності, різний ступінь її суб'єктивної значущості.
Процес етнічної ідентифікації, що має раціональну та афективну складові, може завершитись у кожної окремої особистості різними результатами, формуванням різних типів етніч293
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ності. Крайні її полюси – етноакцентованість та етноіндиферентність. Для етноакцентованих характерна висока особистісна значущість належності до етнічної групи, глибока включеність в етнічне середовище та його проблеми. Для етноіндиферентних і власний етнічний статус, і етнічний статус оточення
не має значення.
Між цими протилежними полюсами в реальності можуть існувати багато різновидів етнічної ідентичності, що тяжіють у
бік гіперідентичності, тобто підвищеної її значущості, або у бік
гіпоідентичності – низької значущості або відмови визнавати
себе належним для якоїсь однієї етнічної культури. Врівноважує
ці крайнощі т. зв. нормальна ідентичність. Для цього типу характерне відчуття спорідненості зі своїм народом, сприятливе ставлення до своєї історії, культури, природний патріотизм, який не
переходить у зневажливе ставлення до інших народів і культур.
Стани етнічності. Важливою характеристикою етнічності є
її стан, що має три виміри: етнічний спокій, актуалізована та
політизована етнічність.
У стані спокою у більшості представників етнічної групи
проблеми, пов'язані з їх соціальним статусом, умовами збереження культурної самобутності, перебувають або на периферії
їх інтересів, або взагалі не хвилюють їх. Актуалізована етнічність – це такий її стан, коли існує підвищена її значущість у
загальній структурі цінностей, занепокоєння з приводу нерозв'язаності багатьох важливих проблем, що забезпечують життєздатність етносу, його подальший розвиток. Актуалізація етнічності свідчить про пробудження етнічної самосвідомості індивідів і
груп, але не означає їхньої готовності до спільних дій. Такою
передумовою стає політизована етнічність – такий стан групи,
коли вона охоплена прагненням досягти політичних цілей, таких
змін в устрої нації-держави, які б забезпечували її інтереси. Визначення поширених типів етнічності, її стану дає дуже важливу
інформацію для діагностики етнонаціональної ситуації в країні
та окремих її регіонах.
Історичні різновиди етнічних спільнот. Присутність і комбінація етнічних ознак на різних етапах еволюції суспільства
зумовила виділення різних історичних типів етнічних спільнот.
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Зарубіжні вчені здебільшого вирізняють такі типи, як клан
і плем'я, що відповідають традиційним (докласовим) суспільствам, а також націю і народ, що прийшли їм на зміну в розвинених (індустріальних) суспільствах. У вітчизняній літературі
продовжує домінувати існуюча ще за радянських часів типологія етнічних спільнот, побудована на вченні про суспільноекономічні формації. Згідно з нею первіснообщинній формації
відповідає такий тип етнічного утворення, як плем'я (іноді вказують і рід), феодальній та рабовласницькій – народність, а капіталістичній – нація.
Рід (клан) – означення первіснообщинних груп, члени яких
вважають себе кровними родичами, а також об'єднані певними
господарськими й суспільними зв'язками. Визначальним етнотворчим фактором у родових (кланових) об'єднаннях є сімейношлюбні стосунки, основними формами яких є ендогамія – виключення (заборона) шлюбних стосунків поза межами певного
етнічного утворення. Ендогамна сім'я стала важливим чинником
збереження етнокультурних традицій, передаючи з покоління в
покоління відповідні стереотипи поведінки та способу життя.
Це сприяло відмежуванню одного етносу від другого, проте
спричиняло виникнення етносів-ізолянтів. Ендогамія відіграє
роль важливого стабілізуючого і структуруючого елемента етносу, який зберігається за умови, якщо 90 % його представників
укладають між собою гомогенні (однорідні, моноетнічні) шлюби. Якщо у внутрішніх ендогамних стосунках збільшується
"шпарина" у вигляді поліетнічних шлюбів із членами інших
етнічних груп, то це веде до "розблокування" внутрішньої біологічної структури етносу, а отже і до його розпаду.
Плем'я є наступним вищим типом етносоціальної організації, яка об'єднує кілька родів (кланів). Розширення етнотворчого комплексу на рівні племінних об'єднань проявляється в тому, що поряд зі збереженням ендогамності та культурнорелігійних (тотемних) особливостей вони починають виокремлюватися вже за своїми мовно-діалектними і традиційнозвичаєвими ознаками. Ще однією важливою рисою племінного
об'єднання є існування спільного формально-політичного
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управлінського інституту, який може існувати у формі вождівства, ради старійшин тощо.
Народ. Унаслідок зростання соціальної однорідності індустріальних суспільств слово "народ" у сучасному науковому та
суспільному лексиконі майже злилося з поняттями "етнос"
і "етнічна спільнота", а нерідко воно застосовується як тотожне
термінові "нація" тощо. Зважаючи на таку термінологічну невизначеність, поняття народ слід розглядати в широкому історичному контексті з урахуванням багатьох факторів, що визначають його суть. У XX ст. слово "народ" набуло універсального характеру. Його стали вживати стосовно етнічних груп та
різних соціальних об'єднань; ним позначаються стабільні й
тимчасові, організовані й стихійні людські скупчення, групи чи
зібрання, працюючі маси населення тощо. У зарубіжній і вітчизняній науці поняття "народ" застосовується для означення
всього населення певної країни, незалежно від етнічного походження (самоідентифікації) її громадян. До українського народу, таким чином, входять не лише етнічні українці, але й представники всіх інших етнічних груп (меншин), що проживають
на території України.
Народність. Виходячи з формаційного членування історичного процесу, з другої половини 1940-х рр. радянські історики
та етнографи почали визначати народність як рівень етноісторичної зрілості, що відповідає першому етапу класового суспільства (починаючи з рабовласницького). Отже народностями називають людські спільноти, які виникли за родоплемінною спільністю і сформувалися на певній території на основі злиття племінних об'єднань, передували націям і мали такі риси, як спільність мови, території, економічних і культурних зв'язків. За такого підходу категорія "народ" повинна означати державну,
а "народність" – етнічну належність населення.
"Найвищим" типом етнічних спільнот вважається нація, але
цей феномен настільки важливий і складний, що потребує окремого розгляду. Для формування нації важлива політична уніфікація, нація консолідується єдиним суспільно-політичним устроєм та однією унормованою культурою. На етапі націогенезу
через політичні, економічні й культурні державні інститути різ296
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норідні етнічні спільноти (групи) зазнають суттєвих змін, досягаючи якісно нового рівня інтеграції. Нація – це духовна спорідненість природно-соціально визначеного(их) етносу(ів).
Етнонаціональні групи, які існують у сучасних державах,
мають різні назви: "титульний етнос" ("титульна нація"), "етнічна" або "національна меншина", "корінні (автохтонні) народи",
"малі некорінні народи" тощо. Ці терміни іноді перетинаються.
Титульний етнос – як правило, найбільша за фізичною чисельністю етнічна спільнота держави, яка робить найвагоміший
внесок у соціальну результативність життєдіяльності певного
суспільства і яка зазвичай визначає офіційне найменування держави та її атрибутів.
Етнічна меншина – менша за чисельністю група порівняно з
титульним етносом, представники якої є громадянами цієї держави, однак за етнічними, релігійними чи мовними характеристиками відрізняються від характеристик основної частини населення, і водночас виявляють почуття солідарності з метою збереження своєї культури, традицій, релігії чи мови.
Процес інтеграції меншин з титульним етносом дуже суперечливий і складний. З огляду на це, у багатьох демократичних
державах обирається не політика асиміляції або поглинання
меншин титульною нацією, а гармонійні відносини за сприяння
розвитку мови, традицій, художньої творчості, віри, зв'язку між
представниками різних етносів.
Корінними (або споконвічними) називають народи, які жили
на своїх землях до приходу переселенців з інших районів; або є
нащадками тих, хто населяв ту чи іншу країну (географічний
район), коли туди почали переселятися представники інших
культур і етнічного походження, причому в подальшому останні
посіли панівні позиції шляхом завоювань, окупації, колонізації
тощо. Цей термін застосовується щодо народів, які здавна ведуть традиційний спосіб життя і від збереження якого залежить
їх існування як окремої етнічної групи, відмінної від більшості
населення даної держави. За даними ООН, у світі до корінних
народів належать 370 млн осіб у більш ніж 70 країнах, багато
хто з яких перебуває на межі зникнення. В Україні до корінних
(автохтонних) етносів (батьківщиною зародження, формування
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та розвитку яких була територія сьогоднішньої України) можна
віднести, наприклад, кримських татар, гагаузів і караїмів (представників тюркомовних народів).
Міжнародно-правові документи щодо корінних народів визначають останні як "бездержавні нації", які не мають власної
державності, а проживають на території держав, де домінують
інші етноси. Саме тому демократичні держави, на території яких
є самобутні корінні народи, беруть на себе зобов'язання виступати гарантом їхніх прав та забезпечення умов їх розвитку.
Друга група етнічних меншин – малі некорінні народи, батьківщина яких знаходиться поза кордонами даної держави (території). Історії відомо багато прикладів примусового вигнання,
депортацій з території традиційного розселення малих народів,
існують ще "депортовані народи" або народи-вигнанці.
Сучасні етноси формувалися як наслідок складних дифузних
етнічних процесів і взаємопроникнення культур. Головною тенденцію останніх десятиріч є масові міграції, тому третім різновидом етнонаціональних груп вважаються діаспори – представництва етнічних одиниць за межами материнського етнічного
регіону, які ідентифікують та усвідомлюють свою генетичну або
духовну єдність з ним. Зокрема, "українська діаспора" – це всі
українці, які постійно живуть за межами історичної батьківщини, незалежно від причини, яка зумовила міграцію і наразі українська діаспора – одна з найбільших у світі. Діаспорними етносами для України є болгари, євреї, вірмени, греки.
Для оцінки рівня мозаїчності етнічного складу населення
застосовують інтегральний показник – індекс етнічної мозаїчності, який Б.М. Еккель запропонував розраховувати за формулою
𝑃 = 1 − ∑ (𝜋 ) ,
(4.35)
де 𝑃 – індекс етнічної мозаїчності; т – кількість етносів у країні; π-частка j-тої етнічної спільноти в населенні країни.
Значення індексу коливається у межах від 0 до 1. У поліетнічних державах, де частки різних етносів приблизно однакові, індекс наближається до 1. Якщо в етнічній структурі представлено два етноси з більш-менш рівними частками, то значення індексу наближатиметься до 0,5, коли таких етносів три, то
це значення близьке до 0,7.
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Сутність поняття "нація": еволюція і сучасне розуміння.
Еволюція поняття "нація" відбувалася протягом кількох тисячоліть людської історії. Незважаючи на те, що в ході своєї еволюції воно абсорбувало певні "об'єктивні" характеристики (територія, реально існуючі спільноти), саме поняття залишалося символом, інтелектуальним знаряддям, суб'єктивним витвором.
Слово "нація" походить від латинського natio (рід, плем'я).
Спочатку термін мав дещо зневажливий зміст і до певної міри –
відповідний соціальний контекст: у Давньому Римі "націями"
називали групи чужинців з певного регіону, зазвичай об'єднаних
кровними зв'язками, які не мали таких прав, якими були наділені
громадяни Риму.
У середньовіччі, під час хрестових походів, коли знання про
довколишній світ та інші народи стало об'ємнішим, "етнографічний зміст" слова "нація" став вагомішим, з нього поступово
зникли елементи зневаги. Об'єднання купців, караванам яких
доводилося перетинати чимало кордонів, також називали себе
"націями", визначаючи таким чином своє місце походження.
Досить поширеним слово "нація" у середні віки було також в
університетах, передусім серед студентських спільнот. Студентські "нації" складалися за принципом спільного географічного
походження та мови. У Паризькому університеті вже в 1220 p.,
наприклад, існували "нація Франції", "нація Німеччини", "нація
Пікардії", "нація Нормандії". У Болонському університеті існувало 35 націй студентів та викладачів. В Оксфордському університеті офіційно був визнаний поділ студентів на "південну" та
"північну" нації. Оскільки студентські спільноти того часу функціонували також як своєрідні "групи взаємної допомоги" або як
спілки, слово "нація" набуло ще одного значення – це була вже
не тільки "спільнота за походженням", а й "спільнота інтересів".
У XVII–XVIII ст. словом "нація" різні автори час від часу об'єднували лікарів, адвокатів, молодих жінок і навіть деяких тварин.
Приблизно у XVI ст. відбулося перше кардинальне зрушення у вживанні терміна "нація". В Англії його почали застосовувати щодо населення цієї країни, воно стало синонімом слова
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"народ" (у латині слово populus – "народ" мало зовсім інше
значення, аніж слово natio).
Згодом, у ході формування "національних" держав у Європі,
розвитку "національних" мов і "націоналізації" церков, відбулися зміни й у понятті "нація". З універсальної мови всеєвропейських політичних, релігійних та культурних еліт – латини, слово
"нація" перейшло в мови національних політичних і релігійних
еліт. Протягом XVII ст. термін уже використовувався в деяких
європейських країнах як відповідник поняття "народ" і пов'язувався з такими категоріями, як "громадянство", "держава", означаючи належність до певної територіально-політичної, а не
суто етнічної чи мовної спільноти.
У кінці XIX ст. поняття "нація" дедалі частіше (наприклад у
Франції, США та Англії) стало ототожнюватися з поняттям
"держава" (слово "держава" увійшло до політичного словника
Європи і стало загальновживаним тільки у XVIII ст.). Ліга
Націй, утворена в 1919 p. (League of Nations, Societe des Nations),
була, як відомо, об'єднанням держав, як і її наступниця – Організація Об'єднаних Націй.
Щоправда, в німецькій мові слово "нація" вже за нових часів,
тобто в "епоху націоналізму", набуло дещо іншого змісту, аніж в
англійській і французькій мовах. Старе поняття "нація", успадковане від часів існування "Священної Римської Імперії Німецької Нації", підкреслювало єдність німців не за політичною ознакою (як єдність суверенного народу та його держави), а за такими характеристиками, як спільність мови, культури, традицій.
Для німців, розпорошених між сотнями, а після наполеонівських
воєн – між кількома десятками німецьких держав, "вільних
міст", князівств тощо, слова "нація" і "народ" (Volk) були синонімами саме в цьому розумінні. Проте терміни "нація" (Nation)
і "держава" (Staat) у німецькій мові, на відміну від англійської і
французької, не були тотожними. Німецьке значення слова "нація", з наголосом на етнічно-культурних складниках, вплинуло
на формування цього поняття в мовах слов'янських й центральноєвропейських народів. Слово "нація" тут здебільшого було
синонімом слова "народ". Воно ототожнювалось передусім з
культурно-мовними спільнотами (варто пам'ятати й те, що німе300
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цька мова за часів "національних відроджень" слов'янських народів панувала в суспільних науках, а університети з німецькою
мовою викладання були тими осередками, де відбувалося навчання інтелектуальних еліт цих народів).
Піднесення національних рухів у Європі у другій половині
XIX ст. сприяло тому, що зміст поняття "нація" дедалі більше
урізноманітнювався. Загострення боротьби між "передовими"
і "відсталими" націями, які також прагнули стати "передовими",
поширення "соціального дарвінізму" і расових теорій в Європі
наприкінці XIX ст. сприяло тому, що, як і тисячоліття тому,
націю почали ототожнювати з "расою", з "кровними зв'язками".
Слово "нація", як синонім расовості, винятковості, увійшло до
арсеналу агресивної расистської риторики.
Зрештою, в середині XIX ст. зміст поняття "нація" доповнився також характеристиками, які стосувалися економічного буття
того чи іншого народу. Сучасні дослідники пов'язують це з
впливом промислової революції і появою теорій економічної й
політичної модернізації.
Одним із перших визначень поняття "нація" в новітню епоху,
що стало класичним і згадується майже в усіх загальнотеоретичних працях з проблем нації і націоналізму, вважається вже згадане нами тлумачення Е. Ренана з його знаменитого есе "Qu'est-ce
qu'une nation?" ("Що таке нація?"). "Нація, – наголошував
Е. Ренан, – це кінцевий результат довготривалої роботи, жертовності й відданості… Спільна слава в минулому; прагнення разом ще раз здійснити велике в сучасному – ось головна умова
для того, щоб бути нацією…"
Головні ознаки нації – самосвідомість і самоідентиікація.
Остання існує остільки, оскільки люди відчувають себе належними до нації. Поза людською свідомістю нації немає. Це – т. зв.
суб'єктивістський підхід. Розглядаючи свідомість і буття нації
як взаємопов'язані її характеристики, вчені дотримуються об'єктивістського підходу до розуміння суті цієї спільноти. В його
рамках можна виділити декілька напрямів. Один із них – економічно-детерміністський. Він пов'язує формування і розвиток
націй переважно з економічними чинниками (способом виробництва, становлення ринку тощо). Інший – етнічний – зосере301
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джує увагу на реально існуючій спільності історії, культури,
мови, психології, тобто на етнічних ознаках як головній підставі
національної консолідації. Ще один – політичний напрям – трактує націю як політичну спільноту, що має свою державу, підпорядковується одному урядові.
Рідна земля, етнічна територія чи просто земля предків – важливий чинник національного єднання, пробудження національно-територіального патріотизму, джерело національної ідентичності (як етнічної, так і громадянської). В етногеографічному
аспекті територію треба розглядати як простір, що вміщує етнонаціональні компоненти, і як ареал поширення, і як середовище
впливу – не лише природно-географічне, а й суспільногеографічне, такі складові якого, як система розселення, система
комунікацій, економічних центрів та інші суттєво впливають на
перебіг етнополітичних процесів.
Генетично нація – це етнос на найвищому сучасному ступені
розвитку; етнос, що є зрілим у соціально-політичному і культурному сенсах. Структурно нація – це громадянське суспільство
плюс національна (тобто створена спорідненим народом) держава. Функціонально нація – це суб'єкт політичного процесу,
наслідок соціальної мобілізації, захисник інтересів і архітектор
майбутнього певного суспільства.
Розуміючи раціональність окремих базових положень і ознак
нації, відомий український етнолог М. Тиводар запропонував
таке визначення: нація – особливий стан соціально-економічного, національно-культурного і політичного розвитку
етносу, що пов'язаний з розвитком національної свідомості,
творенням його державності, національно-державних символів і атрибутів, національної культури.
Типологія націй. Одна з перших спроб типології націй була
здійснена Геґелем у "Філософії історії". Без перебільшення можна стверджувати, що вона стала основою для цілої низки інших класифікацій. За Геґелем, нації чи народи (він вживав як
тотожні поняття Volk та Nation) поділялись на "історичні" і "неісторичні". Історія світу, за Геґелем, – це прогрес в усвідомленні
свободи. Відповідно, історію людства він поділяв на такі цивілізаційні, історичні стадії: Східну (ту, де лише одна людина – дес302
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пот, правитель – була вільною), Греко-Римську (де панувало
усвідомлення того, що лише деякі люди, а не людина як така, є
вільними) і, зрештою, – цивілізацію германських народів, які під
впливом християнства усвідомили, що людина має бути вільною
сама по собі. Кожний народ здійснює свій внесок у процес реалізації Розуму (Духу) й свободи. Це знаходить своє найвище
втілення й уособлення в державі. Отже, народи (нації), які не
мали своєї держави, не мають й історії, вони – "неісторичні" і
приречені на зникнення. Народи, які протягом певного часу не
довели своєї спроможності створити власну державу, не здатні
на це в принципі. Натомість державні нації є "історичними",
мають право на подальше існування.
"Резолютивна" частина цієї схеми, фактично вирвана із загального контексту теорії Геґеля, стала надзвичайно популярною і
використовувалась у багатьох наукових розробках, передусім
завдяки тому, що її "популяризували" засновники марксизму,
які користувалися цією типологією в ідеологічній полеміці. Цікавим є те, що Енгельса і Маркса іноді навіть називають авторами цієї типології.
Англійський історик Г'ю Сетон-Вотсон, критикуючи геґелівську концепцію "історичних" і "неісторичних" націй, запропонував власну дихотомію: "нові" і "старі" нації. До "старих" він
зараховував ті нації, в яких національна ідентичність (свідомість) сформувалася до виникнення доктрини націоналізму (іншими словами – до кінця XVIII ст., епохи Французької революції). У 1789 p., на думку Сетона-Вотсона, "старими" націями
могли вважатися: англійці, шотландці, французи, голландці,
кастильці і португальці (на заході Європи), датчани і шведи – на
півночі, й угорці, поляки та росіяни – на сході. Крім шотландців,
угорців і поляків, усі з них мали безперервну традицію "національної" державності, отже, не потребували організації національних визвольних рухів. У "перехідному" стані (між "старими"
і "новими" націями) наприкінці XVIII ст. перебували німці, італійці і, певною мірою, каталонці та норвежці. У цих націй процес формування національної свідомості, навіть у еліт, ще не
завершився, хоча загалом ці еліти були свідомі своєї історії і
культурної спадковості. Решта європейських та позаєвропейсь303
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ких націй, які сформувалися після Французької революції, мали
кваліфікуватися, за Сетоном-Вотсоном, як "нові".
Якщо у "старих" націй процес націотворення за згаданими
напрямами відбувався повільно, "природним" шляхом, протягом
століть, то "нові" нації формувалися прискореними темпами,
оскільки вони, по-перше, мали приклад і досвід "старих", а подруге, зростали комунікативні можливості суспільства, що полегшувало поширення національної свідомості й вироблення почуття національної солідарності. Сила національних рухів, які
привели до формування "нових" націй, вважає Сетон-Вотсон,
полягала в тому, що завдання національно-визвольної боротьби
пов'язувались у них із прагненням до соціального визволення,
чого не було у процесі формування "старих" націй.
Націоналізм: сутність, типології. У трактуванні категорії
"націоналізм" існує три виміри, а саме: націоналізм як дискурс
(йдеться про те, що люди в усьому світі мислять та виражають
свої прагнення з погляду ідеї нації та національної ідентичності); націоналізм як проєкт (суспільні рухи та державна політика,
що мають на меті задля інтересів нації досягнення національної
незалежності, самовизначення, об'єднання території тощо); націоналізм як засіб оцінки (політичні та культурні ідеології, які
стверджують зверхність своєї нації, ворожість щодо інших, вимагають від індивідів відданості своїй нації).
Е. Сміт виокремлює кілька найпоширеніших значень терміна
"націоналізм". Він може означати:
 увесь процес формування та утвердження націй або національних держав;
 свідомість належності до нації з почуваннями та прагненнями, спрямованими на її безпеку і процвітання;
 мову та символізм "нації" та їх культурну роль;
 ідеологію, зокрема, культурну доктрину нації, а також пропоновані засоби здійснення національних прагнень і волі;
 суспільно-політичний рух задля досягнення цілей й утвердження національної волі.
Націоналізм може виступати і як ідеологія, і як політична
практика, і як соціально-психологічний феномен, стан масової та
індивідуальної свідомості. Як і інші ідеології, тобто сукупність
304

Ви
"К да
Ве иїв вн
рс сь ич
ія ки оне й у по
дл нів лігр
я ер аф
др си і
ук те чни
у т" й
.
це
н

тр

взаємопов'язаних між собою ідей, цінностей, символів тощо, націоналістична ідеологія спрямована на мобілізацію людей заради
спільних політичних дій. Безпосередній зв'язок із політичною
практикою дає підстави для виключно позитивної, або виключно
негативної оцінки цього суспільно-політичного явища. Проміжну
позицію між цими полярними поглядами займає т. зв. дуалістичний підхід. Він виходить з уявлення про подвійну природу націоналізму, який має два обличчя: гарне та погане, добре та зле, прогресивне та реакційне. Кожне з цих облич демонструє себе в житті окремих країн, регіонів, людства по-різному.
Можливо і потрібно оцінювати конкретну ідеологію і конкретні політичні дії, які здійснюються від імені нації. Адже націоналістична ідея може реалізуватись досить різними шляхами,
починаючи від культурно-просвітницької діяльності інтелектуальної еліти, спрямованої на збереження та поширення національної культури, формування або пробудження національної
(етнічної) свідомості, і закінчуючи провокуванням міжетнічних,
міжнаціональних конфліктів, війн, застосуванням політики етноциду, тобто витискування автохтонного населення з місць
його проживання, фізичного знищення того чи іншого етносу
або придушення його розвитку, економічного, політичного і
культурного утиску. Усе це – різні політичні практики, за якими
стоять різні варіанти сполучення націоналістичних ідей з політичними ідеологіями.
Усі прояви націоналізму об'єднує сприйняття нації як найважливішої цінності. Саме на цій ідеї ґрунтується центральна
доктрина націоналізму.
Її головні постулати:
 людство природним чином поділяється на нації;
 кожна нація має свій самобутній характер;
 джерелом усієї політичної влади є нація, колектив в цілому;
 задля свободи і самоздійснення люди повинні ототожнювати
себе з нацією;
 нації можуть реалізувати себе тільки у власних державах;
 відданість нації-державі перевищує інші відданості;
 найважливішою умовою всесвітньої свободи й гармонії є
зміцнення національної держави.
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Орієнтація на різні моделі нації: як громадянсько-політичної,
територіальної спільноти та спільноти, що поєднує головним
чином людей зі спільною етнічністю, дозволяє відокремити два
головних різновиди націоналізму.
Перший із них називають по-різному: "євронаціоналізм",
"класичний націоналізм", "політичний націоналізм", "територіальний націоналізм", "громадянський націоналізм" тощо. Другий
тип переважно визначається як етнонаціоналізм.
Класичний націоналізм вирішує завдання "збігу кордонів
держави з кордонами нації" на основі, перш за все, громадянської ідентичності, яка перевищує за значущістю інші традиційні
види особистісної ідентичності. І хоча сучасні політичні нації
формуються на основі сполучення елементів іноді досить великого різноманіття культур, всі "загальногромадянські" цінності
зрештою виявляються цінностями державотворчого етносу".
Щодо інших народів проводиться інтеграційна політика – запровадження однієї загальновизнаної державної мови, надання
громадянства на основі демонстрації лояльності, пріоритет культури титульного етносу тощо.
Згідно з концепцією етнонаціоналізму, держава повинна
створюватись одним етносом, що домінує на даній території.
Права інших груп можуть формально визнаватись. Тим не
менш, ці етнічні групи вважаються сторонніми. Щодо них "державний" етнос може здійснювати толерантну політику лише за
умов виконання його вимог.
Уявити всю багатоманітність проявів націоналізму дає можливість його типологізації. До найвідоміших типологій націоналізму, що досить широко використовуються, належить його розподіл на "західний" та "східний" типи. Такий підхід вперше був
запропонований ще в 1944 р. одним із засновників наукового
аналізу проблем націоналізму Г. Коном і значною мірою вплинув майже на подальші дослідження цієї проблеми. Підставою
для виокремлення "західного" та "східного" націоналізмів був
обраний рівень соціально-політичного розвитку спільноти: соціальний склад носіїв ідеї націоналізму та співвідношення між
нацією і державою.
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"Західний" тип націоналізму визначається як раціональний,
переважно політичний феномен. Його появі передувало (або
збігалося в часі) формування національних держав. Тому тут
було потрібно лише перетворити наявну державу на державу
одного народу. Носієм національних ідей у "західному світі"
була буржуазія, яка вбачала можливість реалізації своїх економічних інтересів у національній за формою державі.
"Східний" націоналізм характеризується як переважно ірраціональний, "містичний", іноді – як "органічний", "культурницький". Він виникає як реакція неприйняття "західної" (політичної) моделі нації та "західної" моделі суспільного устрою з його
раціоналізмом та домінуванням ліберальних цінностей. "Східний" тип націоналізму виникає в авторитарних, відсталих аграрних суспільствах із переважно сільським населенням і недостатньо розвинутим середнім класом. Головну роль у формуванні
ідеології націоналізму в країнах "Сходу" (а до цієї групи Г. Кон
відносить Німеччину, Східну Європу, Росію та азійські країни)
перебирає на себе інтелігенція (переважно літературнохудожня), яка, з одного боку, усвідомлює соціальну і політичну віддаленість своєї культури від "західної", з другого – досить критично ставиться до можливості її перенесення на "вітчизняний ґрунт". "Східний" націоналізм розвивався в тих спільнотах, де не існувало відповідності між етнічними та політичними кордонами, тому тут важливе значення культурних атрибутів нації (мови, фольклору), історичних міфів, визнання
самобутності народу, його особливої місії. Є світоглядні відмінності між цими двома типами націоналізму. "Західний" тип
націоналізму дає особистості право вибору такої спільноти,
тоді як "східний" вважає цю належність природженою рисою
особистості без права вибору.
В основу іншої типології, яку розробив Е. Сміт (табл. 4.4),
було покладено ідею двох моделей нації: громадянськотериторіальної та етнічної, а також рухи, які виникли перед здобуттям незалежності, й ті, що виникли після її досягнення.
Антиколоніальний націоналізм спрямований на подолання
чужоземного гноблення та побудову нової держави і нової гро307

Ви
"К да
Ве иїв вн
рс сь ич
ія ки оне й у по
дл нів лігр
я ер аф
др си і
ук те чни
у т" й
.
це
н

тр

мадянсько-територіальної спільноти, тобто політичної нації.
Інтеграційний націоналізм прагне до консолідації, об'єднання
етнічно строкатого населення новоутвореної держави, формування громадянської та національної ідентичності. Сепаратистський, діаспорний націоналізм – це намагання відколотись від
більшої політичної одиниці або відколотись і зібратись на своїй
етнічній батьківщині та заснувати на її місці нову націю на етнічних засадах. Іредентистський націоналізм – намагання поширити територіальні кордони шляхом приєднання своїх етнічних
"родичів", що проживають поза межами теперішніх кордонів
"етнічної нації". Пан-націоналізм – прагнення побудувати набагато більшу етнонаціональну державу через союз культурно й
етнічно близьких етнонаціональних держав.
Таблиця 4 .4

"Типи" націоналізму за Е. Смітом

Часовий критерій

Перед здобуттям
незалежності
Після здобуття
незалежності

Типи націоналізму
Територіальний
Етнонаціоналізм
(політичний)
Сепаратистський
Антиколоніальний
Діаспорний
Іредентизм
Інтеграційний
Пан-націоналізм

В українській публіцистиці термін "націоналізм" з'являється
наприкінці XIX ст. Важко сказати, з якої мови він був запозичений: німецької чи французької. Тоді це слово не мало специфічного ідеологічного забарвлення й ототожнювалося з певними
почуттями, культурною ідентичністю, з діяльністю, спрямованою на захист культурних і політичних прав нації. На рубежі
XIX–XX ст. ситуація змінилася: поділ українського національного руху на окремі конкуруючі течії і боротьба між ними призводять до ідеологізації і політизації поняття "націоналізм".
Після поразки української революції 1917–1921 pp. термін
"націоналізм" був монополізований радикальними націоналістичними напрямами в українському русі як в еміграції, так і на
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тих етнічних українських землях, що опинилися у складі держав-сусідів. Кредо українського націоналізму – тріада принципів: незалежність, державність і соборність української нації.
"Батьком" радикального українського націоналізму вважається Дмитро Донцов, який визначив сформульовану ним націоналістичну програму як "чинний" (або вольовий) націоналізм.
У надрукованому у 1926 р. творі "Націоналізм" він виклав свою
політичну філософію, яка значною мірою вплинула на ідейне
спрямування українського визвольного руху того часу, на розвиток національної свідомості.
Відомий американський дослідник Д. Армстронг у роботі,
присвяченій аналізу українського націоналізму, ще у 1955 р.
зробив спробу визначити загальні риси, притаманні йому. До
таких він відніс:
 віру в те, що нація є найвищою цінністю, якій мають бути
підпорядковані усі інші, тобто йдеться про тоталітаризм;
 дотримування містичної ідеї солідарності всіх індивідуумів,
які складають націю, яку згуртували в одне органічне ціле
біологічні риси і необоротні наслідки історичного розвитку;
 підпорядкування раціональної аналітичної думки "інтуїтивно
правильним" емоціям,
 ірраціональність;
 вираження "національної волі" через сильного лідера і групу
націоналістичних ентузіастів, зорганізованих в одну партію;
 прославлення дії, війни і насильства як вищого прояву біологічної життєздатності нації.
Ці риси були спільними для багатьох націоналістичних рухів,
що з'явились у Європі в період між двома світовими війнами. На
українському ґрунті центральна ідея націоналізму – визнання
природності права на існування нації та її політичне оформлення – приймала на окремих етапах процесу самоутвердження
українців як нації і класичні форми культурницького націоналізму, і класичні форми політичного націоналізму, сполучалась і з
консервативною політичною думкою (найвідомішим представником якої вважається В. Липинський), і із соціал-демокра-
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тичним напрямом (В. Винниченко, Л. Юркевич), і з ліберальнодемократичним світоглядом (М. Грушевський) тощо.
Національна держава. Більшість дослідників розглядають
поняття "національна держава" у тісному взаємозв'язку з поняттями "нація" та "націоналізм". Такий підхід є цілком виправданим, адже саме формування націй та поширення націоналізму
сприяло виникненню національних держав.
Поняття "національна держава використовується в трьох основних значеннях. Згідно з першим підходом, національна держава – це держава з абсолютною більшістю етнічно однорідного
за складом населення. В ідеалі подібне утворення – це суверенна
й однорідна з погляду культури і мови національна держава яка
є синонімом моноетнічної держави. Водночас переважна більшість сучасних держав є поліетнічними.
В основі другого підходу трактування сутності національної
держави лежить ідея титульної нації. Суспільство чи держава з
домінуючою (титульною) нацією називається національною
державою. Згідно із цим підходом у національній державі, окрім
титульної нації, можуть також проживати й інші, доволі чисельні етнічні групи. Ознаками національної держави тут є:
1) наявність чітко визначеної титульної нації (де-факто);
2) титульна нація виступає суб'єктом державотворення (національна держава утворюється внаслідок реалізації права титульної нації на суверенітет у межах власної держави);
3) титульна нація є найбільшою за чисельністю (як правило,
але можливі і винятки);
4) державною (офіційною) мовою є мова титульної нації (як
правило). Дане положення може бути не закріплене юридично,
однак діє на практиці;
5) назва держави пов'язана з етнонімом титульної нації.
На практиці трактування феномену національної держави
крізь призму титульної нації якнайкраще ілюструють приклади
європейських країн, зокрема Франції, Німеччини, Норвегії,
Швеції, Польщі, Румунії тощо. При цьому титульна нація (як
і нація загалом) не являє собою стале явище, а є динамічним
утворенням, сформованим в процесі історичного розвитку. На310
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приклад, титульна нація може сформуватися на базі певного
етносу, який утворився з декількох етнічних утворень внаслідок
етнооб'єднавчих процесів.
На думку прихильників третього підходу, всі сучасні держави, в основі яких лежить суверенне право націй на самовизначення, є національними. При цьому наголошується, що таким
правом володіють саме громадянські, а не етнічні спільноти.
Національна держава є територіальною спільнотою, усі члени
якої, незалежно від етнічної належності, визнають свою спільність і солідарність та підкорюються інституціоналізованим
нормам цього суспільства. Такий підхід домінує у західному
суспільствознавстві.
Жоден з наведених підходів щодо сутності національної
держави є недостатнім для об'єднання під один теоретичний
стандарт усіх без винятку прикладів втілення на практиці ідеї її
побудови. Ідеальний тип національної держави формується тоді,
коли в ній панує принцип народного суверенітету (і, відповідно,
демократичні принципи) та формується політична нація. При
цьому поняття "політична" та "титульна нація" не суперечать
одне одному. Історія має багато прикладів, коли політична нація
формувалася навколо певного етнічного стрижня (Франція,
Німеччина). Органічне поєднання (а не протиставлення) ідеї
розвитку титульної нації та формування політичної нації є найоптимальнішим шляхом досягнення громадянського єднання
і у сучасній Україні.
Зміст, рівні і види ідентичності. Національна ідентичність. Соціальна сутність людини передбачає, що вона прагне
до включення в соціум (спільноту) і водночас – до виокремлення як індивідуальності. Ідентичність є відчуттям, усвідомленням і переживанням індивідом своєї належності до таких спільнот людей, як мала група, клас, сім'я, територіальна спільність,
етнонаціональна група, народ, суспільно-громадський рух, держава, людство в цілому.
Зазвичай індивід є членом більше ніж однієї спільноти, тому процес конструювання власної ідентичності полягає у
прийнятті або запереченні елементів ідентичності різних груп,
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до яких прагне долучитися індивід. Стабільною та єдиною ідентичність не буває. Вона змінюється з віком, із набуттям особистісного досвіду, на неї також упливає належність до соціальних, професійних і конфесійних груп, політичних і регіональних об'єднань. Особливо складні ідентичності притаманні
представникам національних меншин, мігрантам. Тому, досліджуючи проблему ідентичності (у т. ч. й національної), слід
враховувати її багатовимірність.
Сучасна соціокультурна динаміка супроводжується еволюцією
рівнів ідентичності, зміст яких не зводиться до лінійного руху
від родової форми ідентичності (природної у своїй основі) до
національної, а є процесом інтеграції ідентифікаційних основ. За
С. Ханінгтоном, значущість окремих ідентичностей змінюється
з часом від ситуації до ситуації, при цьому ці ідентичності доповнюють одна одну або конфліктують між собою. Є ідентичність
етнічна, регіональна, національна, геополітична. Позначені рівні
взаємодіють один з одним і являють собою систему з відповідною організацією.
Етнічна ідентичність може розглядатися як належність людини до певної етнічної групи, її інтеграція в етнічний простір
соціуму. Регіональна ідентичність – це усвідомлення своєї належності до певного соціально-політичного та економічного
простору, де важливі два компоненти – знання, уявлення про
особливості власної територіальної групи і усвідомлення себе її
членом з оцінкою якостей території, її значущості у світовій,
національній і локальній системах координат. Національна ідентичність розуміється як загальна для всіх громадян держави,
вона є найважливішою, багатоаспектною і пов'язаною з визначенням української специфіки. Геополітична ідентичність – це
наддержавний елемент конструювання соціально-політичного
простору, що виступає основою особливого сприйняття загальнонаціональних політичних проблем, місця своєї країни серед
інших і уявлення про позиціонування країни у міжнародному
співтоваристві і самоусвідомлення нації.
У найзагальнішому вигляді під національною ідентичністю
розуміють відчуття колективної належності до конкретної
312
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національної спільноти, її культури. На думку американської
дослідниці Л. Грiнфелд, "нацiональна iдентичнiсть в її сучасному розумінні є iдентичнicтю, яка полягає в належності до "народу", найважливішою ознакою якого є те, що його визнають як
"націю". При цьому є п'ять найважливiших аспектів iдентитетiв
нації та національної ідентичності. По-перше, це людські переконання: нація icнyє доти, доки її члени визнають один одного
як співвітчизників і прагнуть продовжувати спiльне спiвiснування; по-друге, спiльне історичне минуле, спiльнi обов'язки й
уявлення про спiльне майбутнє; по-трете, є спiльнi дiї, тобто
дiйова iдентичнiсть; по-четверте, постійне проживання в одній
країні і, по-п'яте, спiльнi характеристики, які об'єднуються поняттям "нацiонального характеру" i які формують загальнонародну культуру. Національна ідентичність характеризується специфiчним поєднанням об'єктивних i суб'єктивних рис, що вирізняє одну нацiональну спiльноту від iншої. Iстотного значення
тут набувають вiдчyття спiльної долi, загальнi переживання,
колективна пам'ять.
Основними факторами, що впливають на формування національної ідентичності, є мова, культура, традиції, звичаї, обряди,
особливості етнокультурного контактного середовища. Розвиток
національної ідентичності виступає необхідною умовою для
нормальної життєдіяльності людини, так як на цій основі відбувається формування внутрішньої культури і ціннісних орієнтирів. Усвідомлення національних особливостей спільноти зумовлює національну самоідентифікацію.
Процес глобалізації запропонував цілий ряд нових ідентичностей – віртуальну, корпоративну, споживчу, ідентичність за
стилем життя тощо.
З одного боку, відійшов у минуле світ, жорстко розділений
кордонами за національно-географічним принципом, виник новий "віртуальний континент", а з другого – посилилися ксенофобія, мігрантофобія, які, на нашу думку, можна вважати наслідком умовної прозорості кордонів і прагнення мігруючих суб'єктів
призвичаїтися до культурних та матеріальних надбань іноетнічних систем. Продукт інформаційного суспільства – транснаціо313
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нальна ідентичність, що слабо пов'язана з культурно-релігійними чи національними традиціями.
Через те, що мережа Інтернет є інформаційно-комунікаційним середовищем, вона надає можливості інтеграції користувачів із певними соціальними категоріями, які й закладають зміст
ідентичності своїх членів. Є бажання і навіть прагнення людей
спілкуватися в мікрогрупах, бути почутими й позитивно сприйнятими певними локальними спільнотами. За таких умов можливе утворення двох типів ідентичностей: позитивної й конфліктної. Позитивна віртуальна ідентичність вибудовується в
рамках участі в конференціях, онлайн семінарах, блогах, спільнотах, коли людина виступає як експерт, надає підтримку й поради тим, хто цього потребує. Прикладом конфліктної ідентичності може бути явище, яке має назву "тролінг". Користувач,
що поводиться як троль, провокує інших учасників віртуальних
спільнот на агресію, надсилаючи аморальні, а інколи й шокуючі
повідомлення. Таку поведінку психологи пояснюють реакцією
на анонімність комунікантів в інтернеті. Провокація для тролів –
єдиний спосіб бути поміченими й почутими.
Важливе значення в ринкових умовах має і корпоративна
ідентичність, під якою розуміють усвідомлення співробітниками або окремими організаційними структурами себе як частини організації, що виражається: у визнанні місії організації,
основних принципів діяльності, які вибрані у стратегії розвитку та реалізовані на практиці, організаційних нормах і правилах поведінки.
Під селебріті-ідентичністю (від англ. celebrity – відома особистість) розуміється ототожнення себе індивідом як прихильника обраної відомої особи або групи або почуття належності до
групи прихильників із прийняттям її уявлень і норм поведінки.
У цьому контексті часто використовуються такі поняття, як
"зірка", "кумир", "фанат" тощо. Це особливо поширений феномен у молодіжному середовищі.
Географія мови тіла. У всьому світі люди спілкуються за
допомогою як вербальних (словесних), так і невербальних засобів комунікації. Найпростіші приклади: коли людина щаслива,
314
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задоволена чим-небудь – вона посміхається, коли сумна чи розчарована – хмуриться, коли здивована – робить "круглі" очі.
Отже, існує мова тіла – невербальний обмін інформацією між
людьми завдяки жестам, позам, рухам, та виразам обличчя.
Психологи встановили, що передавання інформації вербальним
шляхом – це лише 7 % від загальної її кількості. Через звукові
засоби (інтонація, тон) передається 38 %, а через невербальні
засоби – 55 %. У бесіді словесне спілкування займає менше
35 %, а понад 65 % інформації передається за допомогою невербальних засобів спілкування.
Невербальна комунікація є культурно-історичним і психологічним феноменом внутрішньоособистісної природи, тісно пов'язаним із розвитком і становленням особистості, її психічним
станом і властивостями. Але невербальна комунікація залежить
від типу культури. Є жести, експресивні сигнали, які майже однакові в усіх народів (посмішка, сердитий погляд, насуплені
брови, хитання головою). Водночас є багато невербальних засобів, звичок, що прийняті лише однією нацією. Існує і географія мови і тіла – напрям, який описує відмінності в жестовій та іншій невербальній мові спілкування між різними країнами, представниками різних націй відповідно до традицій їх
культури. Прийнято розрізняти культури, в яких сказане
сприймається майже буквально, тобто в них не міститься прихованого смислу – це т. зв. культури з низьким рівнем контексту (американська, німецька). В інших культурах, зокрема в
російській, французькій, японській, значення контексту дуже
сильне, і смисл сказаного може змінюватися на протилежний.
У другому типі культур невербальні фактори спілкування мають особливо велике значення.
Відомі і невербальні сигнали, які в різних країнах несуть
різну інформацію. Наприклад, більшість європейських народів передають згоду, хитаючи голову згори донизу. Болгари
цим жестом передають незгоду, японці – лише підтверджують, що уважно слухають співрозмовника. Популярний жест
"коло", утворений пальцями руки більшістю англомовних
народів, а також в Європі та Азії, застосовують з метою пе315
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редавання інформації про те, що все гаразд. Але у Франції
цей жест означає "нічого" або "повний нуль", в Японії –
"гроші". Якщо в Нідерландах покрутити вказівним пальцем
біля голови, маючи на увазі якусь дурість, то там це зрозуміють як підтвердження, що хтось сказав дуже дотепну фразу. Говорячи про себе, європеєць показує рукою на груди,
а японець – на ніс.
У спілкуванні між собою, українці зрідка (лише при вітанні) надають значення лівій чи правій руці. Але цього не можна робити на Близькому Сході – нічого там не можна протягувати лівою рукою. У тих, хто сповідує іслам, вона вважається нечистою, і ви можете завдати образи співрозмовника.
Взагалі в будь-якій культурі жести нещирості пов'язані з лівою рукою, тоді як права вважається "окультуреною", вона
робить те, що треба, а ліва – те, що хоче, видаючи таємні почуття власника. Тому, якщо в розмові (саме в арабських країнах) співрозмовник жестикулює лівою рукою, є велика ймовірність, що він говорить не те, що думає, чи просто негативно
ставиться до подій.
У всіх країнах Близького Сходу три пальці, складені "в щіпку" і повернені вгору, свідчать про прохання "не поспішати",
"почекати хвилинку". Якщо складені подібним чином пальці
висовуються з вікна автомобіля, що їде попереду в ряду, то вони
попереджають задніх: "будьте уважні, далі небезпека".
Є й кілька екстравагантних жестів, наприклад, якщо у Тибеті
зустрічний перехожий покаже комусь язик – не варто засмучуватися. Це буде означати: "Я нічого не замислюю проти тебе.
Будь спокійний!". Але слідувати його прикладу, будучи в Європі, не варто – це образа, а тому в певній мірі – небезпека.
Специфічною знаковою системою в невербальній комунікації є контакт очей, основний засіб візуального спілкування. Здавна відомо, що поглядом можна позитивно або
негативно вплинути на іншу людину. Етнографи навіть ділять нації на "контактні" та "неконтактні". До "контактних" відносять, наприклад, італійців, іспанців, латиноамериканців, арабів. В їх спілкуванні погляд має велике значення.
316
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Представниками "неконтактних" культур вважаються народи Скандинавії, Японії, Індії, Пакистану, де не прийнято
прямо розглядати людину.
На особливу увагу серед невербальних засобів заслуговує система організації простору і часу спілкування – проксеміка. Щоб
встановити або підтримати контакт з людиною, потрібно не
лише дивитися їй в очі, а й триматися на певній відстані від неї.
Відомий американський етнограф Е. Холл був першим ученим,
який звернувся до просторових потреб людини. Саме він на
початку 60-х рр. увів термін "проксеміка" і обґрунтував його як
напрям соціальної психології. Виявилось, що кожна людина
прагне мати як свою територію певний простір навколо себе.
Розміри цієї зони залежать від ряду факторів, передусім від соціокультурних відмінностей людей. Якщо територія, на якій
живе та чи інша нація, густо заселена, то й люди під час спілкування перебувають близько один до одного. Якщо вони приживають на відносно малозаселеній території, то, навпаки, розміщуються на певній відстані.
Питання для самостійної перевірки знань

1. Процес виникнення та розвитку людини як біосоціальної істоти.
2. Релігійна, космічна та еволюційна теорія походження
людини.
3. Теорії моно- і поліцентризму.
4. Основна проблема, описана Т. Мальтусом у праці "Дослідження про закон народонаселення".
5. Головне джерело отримання відомостей про населення
країн.
6. Основні показники, що характеризують відтворення
населення.
7. Історичні типи відтворення населення. Демографічний
перехід.
8. Сутність міграцій. Основні теоретичні моделі міграції.
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14.
15.
16.
17.

Основні категорії міжнародних мігрантів.
Сутність понять "раса" і "етнос".
Основні ознаки етносу.
Фактори етногенезу.
Етнічна спільність та основні історичні види етнічних
спільнот.
Ознаки нації.
"Типи" націоналізму за Е. Смітом.
Національна ідентичність.
Географія мови тіла: особливості.
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9.
10.
11.
12.
13.
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5.1. Концепція людського розвитку:
соціально-географічна сутність

тр

ГЕОГРАФІЯ СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
І СОЦІАЛЬНОЇ ДИНАМІКИ

"Людський потенціал" і "людський капітал": суть понять і основні відмінності. Внаслідок науково-технічної
революції та переходу від індустріального до постіндустріального суспільства приблизно з 1970–1980-х рр. набуває
поширення концепція людського капіталу. Найбільший внесок у її розвиток зробили лауреат Нобелівської премії
1979 р. Т. Шульц та лауреат Нобелівської премії 1992 р.
Г. Беккер, а також їх численні послідовники, які ввели людський фактор у систему економічних категорій. Роль людини
в економіці, робочу силу стали розглядати не з позиції її
ефективного використання, а з позиції створення її якісною
та конкурентоздатною.
З того часу вчені використовують два поняття – "людський
потенціал" і "людський капітал", між якими одні не бачать різниці, інші – характеризують її. Т. Шульц стосовно понять "людський потенціал" і "людський капітал" зазначав, що "всі людські
ресурси та здібності є або природженими, або набутими. Кожна
людина народжується з індивідуальним комплексом генів, які
визначають її природжений людський потенціал. Набуті людиною цінні якості, які можуть бути посилені відповідними вкладеннями, називають людським капіталом". Г. Беккер вважав, що
людський капітал є здатністю людини до виробництва товарів та
послуг. Єдності в дефініціях інших авторів з приводу зазначених
понять також не було, проте всі дослідники людського капіталу
єдині в тому, що він стає капіталом тільки після певного інвестування в нього і, будучи капіталом, набуває спроможності да319
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вати відповідну віддачу. Таким чином, поняття "людський потенціал" включає в себе поняття "людський капітал" і є значно
ширшим. Воно вміщує можливості, які за певних обставин (мотивація, час, праця, соціально-економічні умови, якість управління державою та суспільством) реалізуються як людський
капітал, і можливості, що залишаються нереалізованими.
У свою чергу, поняття "людський капітал" більше стосується
економічної діяльності, а поняття "людський потенціал" є соціальним поняттям. Конвертація людського потенціалу (який, у
свою чергу, складається з різних "потенціалів" – рис. 5.1) в людський капітал передбачає етап капіталізації, тобто використання
потенціалу у виробничому процесі.

Рис. 5.1. Співвідношення категорій "людський потенціал"
і "людський капітал" (за О. А. Осійчук, 2013)
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Отже, серед відмінностей даних понять чітко можна виділити такі:
1) людський потенціал – це всі наявні можливості людини,
а людський капітал – це реалізовані людиною можливості
з метою отримання економічної вигоди;
2) метою розвитку людського потенціалу є гідна якість життя
населення, соціальна справедливість, а метою розвитку людського капіталу – отримання матеріальних, моральних, соціальних
та статусних ефектів, ефектів соціально-економічного, інституційного розвитку;
3) людський капітал більше піддається вартісному оцінюванню, ніж людський потенціал, тоді як усі людські можливості, що
являє собою людський потенціал, оцінити неможливо.
Таким чином, якщо треба знайти числовий еквівалент поняття і врахувати його в певній математичній моделі, то використовують поняття "людський капітал". У соціальних, у т. ч. соціально-географічних, дослідженнях часто оперують і поняттям
"людський потенціал", розуміючи під ним можливості людей у
цілому і прагнення їх реалізувати і розширити.
Структура, умови і фактори формування людського капіталу. У структурі людського капіталу можна виокремити чотири основні елементи: знання та продуктивні здібності, здоров'я,
мотивація, мобільність (рис. 5.2).
Продуктивні здібності складаються з вмінь та навичок, спроможності до виконання певних трудових функцій на тому рівні,
якого вимагає сучасний стан виробництва. Елемент здоров'я характеризується фізичною, розумовою, психічною спроможністю
людини до трудової діяльності, здатністю витримувати сучасну
інтенсивність праці та інші вимоги до працівника (наприклад,
концентрація уваги, швидкість реагування тощо). Мотивація характеризується рівнем бажання працівників якісно та ефективно
виконувати трудові функції, здійснювати новації, займатися розвитком власного потенціалу. Мобільність характеризується здатністю до освоєння нової техніки, технологій, нових видів діяльності, зміни професії, місця роботи, активної поведінки на ринку
праці. У кожній країні мають бути створені відповідні умови для
формування всіх структурних елементів людського капіталу.
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Рис. 5.2. Складові елементи та умови формування людського капіталу (За В. П. Антонюк, 2007)
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До основних факторів формування нагромадження, відтворення і використання людського капіталу слід віднести:
1) географічні;
2) демографічні;
3) соціально-економічні;
4) інституціональні;
5) соціокультурні і ментальні;
6) екологічні;
7) політичні.
Географічні фактори традиційно належать до екзогенних факторів-умов, в яких відбувається формування людського капіталу, вони включають географічне положення територій, атрибутивні їх характеристики, рівень природно-кліматичної комфортності тощо. Ці фактори завжди були значущими у формуванні
суспільного здоров'я, виборі людьми місць проживання і працевлаштування.
Демографічні фактори передусім впливають на формування
природної бази нарощення людського капіталу – на чисельність
та структуру населення, на стан його здоров'я, а також його механічний рух (міграцію). Характер їх впливу екстенсивний і
простежується він на національному і регіональному рівнях. До
них, зокрема, можна віднести народжуваність, смертність, статево-вікову структуру населення, міграцію тощо.
Соціально-економічні фактори визначають рівень та умови
життя населення, передумови формування і розвитку людського
капіталу в контексті макроекономічної ситуації, споживання,
компонент освіти та здоров'я, соціальної інфраструктури, а також виробничої ситуації на ринку праці і підприємствах, умов
праці і можливостей підвищення кваліфікації. До цих факторів
можна віднести економічну активність населення, рівень розвитку економіки, рівень доходів населення, рівень зайнятості, ціни
на робочу силу, рівень розвитку інфраструктури тощо.
Інституціональні фактори впливають на процеси формування всіх складових людського капіталу в межах інституційного середовища. Сформованість та ефективність інституційної системи, яка регулює права людини, соціальну сферу,
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є атрибутом успішності розвитку і накопичення людського
капіталу. Тут мають значення наявність законів та інших нормативно-правових документів, напрями державної політики в
соціальній сфері, наявність відповідних органів управління та
злагоджена їх взаємодія.
Соціокультурні і ментальні фактори охоплюють домінуючі
соціальні цінності і норми поведінки в тих чи інших регіональних соціумах, соціальну значущість знань, релігії і культури на
загальній "ціннісній" шкалі, громадську активність тощо.
Екологічні фактори охоплюють стан довкілля і окремих сфер
природно-суспільної взаємодії, рівень природно-техногенної
безпеки, якісні показники стану води, повітря тощо.
Зрозуміло, що величезний вплив на формування і розвиток
людського потенціалу здійснюють і політичні фактори – рівень
політичної стабільності і геоконфліктогенності на тій чи іншій
території, наявність (відсутність) і тривалість внутрішніх і зовнішніх політичних криз, конфліктів і загроз, наявність політичних свобод, ступінь "демократичності" волевиявлення тощо.
Концепції людського капіталу і людського розвитку. Джерела головних ідей концепції людського розвитку сягають праць
стародавніх мислителів, які відзначали значну роль соціальних
параметрів людини, таких як здібності, її інтелект, знання та
досвід. Як об'єкт соціальних досліджень людина постає ще зі
стародавніх часів, проте зародження категорії людського капіталу стало можливим лише в період бурхливого розвитку економіки та становлення економічної теорії (ХVII–XVIII ст.), коли
прискореними темпами розгортається науково-технічна революція та підвищується рівень розвитку продуктивних сил суспільства. Саме виникнення категорії людського капіталу є результатом
поступової інтеграції наукових здобутків у сфері вивчення капіталу як засобу накопичення багатства та соціоекономічної людини як активного суб'єкта економічного життя суспільства та
його соціальних відносин.
Велике значення мали результати досліджень класиків політичної економії А. Сміта, В. Петті, Д. Рікардо, К. Маркса,
І. Фішера тощо. Становлення та розвиток капіталістичного спо324
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собу виробництва потребували від них осмислення та визначення найважливішої його категорії – "капітал". Визначаючи цю
категорію, вчені поряд із засобами виробництва, відносили до
неї і людину або її певні якості. Зокрема А. Сміт до основного
капіталу відносив витрати, які формують корисні здібності
громадян, тобто витрати на утримання, виховання, навчання.
Він зазначав: "Зростання продуктивності корисної праці залежить передусім від підвищення вправності та вміння працівника, а потім – від поліпшення машин та інструментів, за допомогою яких він працює".
Наступні покоління економістів дійшли висновку, що вдосконалення вмінь, навичок і здібностей людини є ні чим іншим як накопиченням капіталу. Але сам термін "людський
капітал" був уведений у науковий обіг лише у 1960 р. американським соціологом і економістом Т. Шульцем. Під людським капіталом він розумів суспільно значущі якості населення, які воно здобуває та нарощує за допомогою відповідних
інвестицій. Офіційне повідомлення про народження теорії
людського капіталу відбулось у 1962 р., коли Journal of Political Economy надрукував додатковий номер із назвою "Інвестиції в людей". З того часу потік публікацій, присвячених
проблемам людського розвитку, почав зростати.
Дуже ґрунтовно дослідив категорію людського капіталу послідовник Т. Шульца, лауреат Нобелівської премії Г. Беккер. За
Г. Беккером, людський капітал – це сукупність природжених
здібностей і набутих знань, навичок та мотивацій, доцільне використання яких сприяє збільшенню доходу. Він виділив загальний людський капітал, що формується через загальну підготовку, та специфічний, що утворюється через підготовку на певному підприємстві. Нарощування специфічного людського капіталу передбачає підвищення продуктивності праці робітника
лише на підприємстві, що забезпечило навчання. Нарощування
загального людського капіталу дає змогу підвищити продуктивність праці і в кінцевому підсумку доходи носія капіталу на
будь-якому підприємстві. У 1992 р. Г. Беккер здобув Нобелівську
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премію за "поширення сфери мікроекономічного аналізу на аспекти людської поведінки".
У 1970-ті рр. теорія людського капіталу була піддана критиці
з боку теорії "фільтра" (серед її авторів – відомі західні економісти і соціологи Дж. Стігліц, М. Спенс, К. Ерроу). Згідно із
цією теорією, освіта – це механізм, що сортує людей за рівнем їх
здібностей. Інформація про це дістається фірмам безкоштовно і
допомагає відбирати найперспективніших кандидатів на робочі місця. Виявляється, що більш висока продуктивність праці пов'язана
не із здобуттям працівниками освіти, а з їхніми особистими здібностями, які існують і без неї, а освіта просто допомагає їм проявитися. Теорія фільтра не ставить під сумнів користь від володіння дипломом для окремої людини. Але для суспільства в цілому утримання додаткового "сигнального устаткування" – системи освіти не завжди ефективно, оскільки відомі простіші й
дешевші методи перевірки ділових якостей.
Необхідність більш повного урахування фізичних, духовноетичних і соціальних потреб людей згодом привело до прийняття державами світу зобов'язань щодо створення умов, які б забезпечили гідне життя і вільний розвиток людини. Черговим
еволюційним рівнем розвитку державності стала побудова соціальної держави, модель якої була прийнята як еталон практично
в усіх країнах Європи.
Якщо розробників інструментального напряму уявлень про
розвиток людини цікавили проблеми знаходження шляхів забезпечення зростання продуктивності праці, то прихильників
соціального напряму – соціальні умови життя населення. Створення умов для формування та реалізації людського потенціалу
спричинило обґрунтування нової концепції розвитку суспільства
– концепції людського розвитку. Головним її елементом стає людський потенціал. Якщо в концепції людського капіталу інвестиції
в людину розглядаються як засіб збільшення продуктивності праці й доходу, і саме цим визначається їх економічна ефективність,
то в концепції людського розвитку високорозвинена благополучна людина – це мета, і забезпечення її добробуту – кінцеве та
єдине завдання розвитку. Людський потенціал розглядається при
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цьому не як засіб досягнення добробуту людей, а як обов'язковий
компонент їхнього добробуту.
Концептуальна схема людського потенціалу має чотири основні компоненти:
 Продуктивність. Люди повинні мати можливість підвищити
продуктивність своєї праці, брати участь у процесі формування доходу, працювати за справедливу грошову винагороду. Економічне зростання, динаміка зайнятості і заробітної
плати є складовою частиною моделей людського розвитку.
 Рівність. Всі люди первісно повинні мати рівні можливості.
Будь-які бар'єри, пов'язані зі статтю, расою, національністю,
класовою належністю, походженням, місцем проживання, рівнем добробуту тощо, які перешкоджають розширенню можливостей у політичному та економічному житті, мають бути
ліквідовані. При цьому справедливість, забезпечуючи рівність можливостей, не обов'язково передбачає рівність кінцевих результатів.
 Стійкість. Доступ до можливостей має бути забезпечений
не тільки сьогоднішнім, але й майбутнім поколінням. Належить забезпечити відновлення всіх форм фізичного, людського, природного капіталу, не залишаючи у спадок наступним поколінням надлишкових боргів. Стійкість передбачає
справедливий розподіл можливостей розвитку між сьогоднішніми і прийдешніми поколіннями, а також всередині кожного покоління.
 Розширення можливостей. Розвиток має здійснюватися
зусиллями людей, а не тільки в інтересах людей. Люди
повинні брати активну участь у процесі прийняття рішень.
Розширення можливостей означає зростання відповідальності
людей за долю своєї сім'ї, країни і людства в цілому.
Концепція розвитку людського потенціалу ввійшла в науковий обіг з 1990 р., завдяки запровадженню щорічних доповідей ПРООН, де людський розвиток визначається "як процес
розширення вибору, так і досягнутий рівень добробуту" в тих
чи інших країнах і регіонах. За укладеною методикою (яка час
від часу вдосконалюється) для всіх країн щорічно розрахову327
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ється індекс людського розвитку, який дозволяє порівнювати
не тільки економічний добробут, але й соціальні здобутки тих
чи інших країн.
Засновником концепції людського розвитку вважається
Нобелівський лауреат у галузі економіки 1998 р. Амартья Сен.
Основна його ідея полягала в тому, що добробут слід оцінювати
за можливостями людей вести такий спосіб життя, який вони
вважають належним, а не за рівнем доходу на душу населення
чи іншими макроекономічними показниками. А. Сен визначає
розвиток як процес розширення можливостей людей, що передбачає більшу свободу вибору, більше варіантів для вибору тієї
мети і того способу життя, яким людина надає перевагу. Можливості і вибір тісно пов'язані і між собою, і зі свободою – як
щодо захисту від негативних умов життя (голоду, війн, забруднення довкілля), так і щодо доступу до позитивних умов (вільного вибору свого життєвого шляху, місця проживання, освіти,
професії, місця роботи тощо).
Базовими принципами концепції людського розвитку є не
постійне надання нужденним верствам населення і країнам
гуманітарної допомоги, а стимулювання розвитку цих людей,
активізація їх участі у житті суспільства, розширення можливостей вибору способу життя, прийняття рішень стосовно
своєї долі, але водночас і посилення відповідальності за
прийняті рішення.
Звісно, що створення умов для забезпечення людського розвитку вимагає ресурсів, тому доцільно виділяти такі ієрархічні
рівні його забезпечення:
 сімейний, який передбачає процес формування умов для здійснення вибору та реалізації за кошти сімейного бюджету можливостей здобуття формальної освіти, підтримання належного стану здоров'я та рівня життя;
 мікроекономічний (підприємницький) – це рівень, який визначає формування умов для здійснення вибору та реалізації за кошти підприємства можливостей здобувати найманими працівниками спеціальну освіту, підвищувати квалі-
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фікацію і підтримувати належний рівень здоров'я та життя
завдяки отриманому доходу;
 мезоекономічний (регіональний) – рівень, який створює можливості для повноцінної життєдіяльності людей, що проживають у регіоні, виходячи з визначених пріоритетів на основі
використання коштів місцевого бюджету;
 макроекономічний (національний), який передбачає створення державою умов для можливостей вибору та потреби
руху людей від нижчого до вищого рівня шляхом визначення стратегічних пріоритетів і використання суспільних
фінансових ресурсів, унаслідок чого відбувається зростання людського потенціалу і конкурентних переваг країни,
поліпшення якості життя населення.
Потреби як фактор людського розвитку. Рівень добробуту
населення є тією матеріальною основою, яка не тільки забезпечує якісний його розвиток, а й дає змогу обирати напрям цього
розвитку. В умовах переходу до ринкової економіки важливого
значення набуває забезпечення зростання добробуту населення
через задоволення його потреб та інтересів, які теж зростають та
якісно змінюються. При цьому особливо важливу роль відіграє
взаємозв'язок між потребами окремого громадянина (індивідуума) та суспільства в цілому.
Одним з яскравих представників теорії суспільного добробуту визнано американського вченого А. Маслоу, автора загальновідомої ієрархії потреб (піраміди потреб Маслоу). Відповідно до його підходу будь-яка людина прагне до свого розвитку, діючи згідно зі своїми можливостями та потребами. Сутність ідеї А. Маслоу в тому, що найвищі потреби не можуть
проявитися та реалізуватися, якщо примітивніші потреби не
були попередньо задоволені.
Піраміда А. Маслоу побудована з метою системного впорядкування потреб людей: на нижчому її рівні – базові потреби
людей в їжі, одязі, житлі, тобто фізіологічні потреби, без задоволення яких життя неможливе (рис. 5.3, а). Вище розташовані
потреби більш високого порядку.
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Рис. 5.3. Трансформація піраміди потреб А. Маслоу
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Сьогоднішні реалії життя передбачають більш широке розуміння складових добробуту. При всьому зрозумілому значенні
фактору матеріальної забезпеченості, навіть дуже високий рівень доходів – це не все, що потрібно людині. Винагорода за її
працю має бути значно більшою – людина повинна мати можливість виконувати цікаву роботу, бути причетною до подій і
результатів своєї праці, працювати за фахом, який вона має. Все
це сприяє соціальній стабільності і згуртованості, але за сьогоднішніх умов, наприклад, в Україні – перевернуте з ніг на голову.
Велика частина населення країни продовжує виснажливо працювати на задоволення базових потреб, в останню чергу думаючи про творчу самореалізацію, духовний розвиток, власні інтереси і здібності. У свідомості людей тій самій піраміді Маслоу в
наших умовах недоречно бути пірамідою, а скоріше прямокутником (рис. 5.3, б), в якому вага потреб одна і та ж сама: потреби в самореалізації будуть не меншими від потреб заробити собі
щось на шматок хліба. Діяльність суспільства щодо задоволення
потреб не повинна концентруватися тільки в економічній сфері,
а має виходити на ефективну організацію управління, демографічного відродження і духовного розвитку.
Стратегічно піраміда повинна мати інший вигляд (рис. 5.3, в).
На цій піраміді фізіологічні потреби знову становлять базу для
задоволення всіх інших, однак вони не повинні розглядатися як
безмежні – це відповідає суспільству споживання. Піраміда
звужена знизу і розширюється догори. Як наслідок, вищі потреби, порівняно з фізіологічними, не звужуються, а навпаки – розширюються, і процес, який лежить в основі цього, можна назвати процесом екологізації (насправді – обмеження) базових
фізіологічних потреб і зростання значення і можливостей реалізації потреб вищого порядку, а також інтересів людини.
На користь більш широкого поняття добробуту можна навести і такий приклад: вважається, що людина, задовольнивши всі
свої потреби – від фізіологічних до найвишуканіших, буде щасливою і благополучною. І майже не враховується факт, що зміна
соціальної ситуації може миттєво позбавити людину тієї безтурботної гармонії, яку вона має, до якої вона прагнула багато років. Війна, травма, смерть близької людини, неочікувана хворо331
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ба, економічна криза, терористичний акт, зрештою, екологічна
катастрофа – все це може дуже швидко кардинально вплинути
на життя окремих людей, і цілих регіонів, яким належить мати
певний запас міцності і стійкості для протистояння загрозам.
Методологія оцінювання людського розвитку. Міжнародна
методологія вимірювання людського розвитку ПРООН. Концепція людського розвитку, як процесу зростання людських можливостей, охоплює всю багатомірність людського життя. Проте
для її практичного використання і втілення в практику державного управління потрібні певні конкретні показники, індикатори, орієнтири, які адекватно відображали б динаміку цих можливостей. Оскільки концепція створювалася ПРООН саме для
завдань втілення пріоритетів людського розвитку у всесвітньому
масштабі, було розроблено спеціальний інтегральний показник,
який одержав назву індексу людського розвитку (ІЛР). Методологія розрахунку індексу людського розвитку ПРООН ґрунтується на мінімальному наборі показників, за якими можна зібрати доступні і зіставні дані по всіх країнах світу. Кожен з них
призначений кількісно відобразити один з ключових аспектів
людського розвитку.
З 1990 р. ПРООН щорічно публікує свої глобальні Звіти про
людський розвиток (Human Development Reports), причому кожний звіт зосереджений на одному питанні, яке вважається ключовим для людського розвитку на даному етапі. Набір індикаторів та методика обрахунку ІЛР у кожній наступній щорічній
доповіді ПРООН удосконалюється, проте основні виміри людського розвитку залишаються незмінними.
Як уже зазначалося, до основоположних можливостей людини відносять три складові: довге й здорове життя; знання; гідний рівень життя. В основі виділення саме цих аспектів лежить
принцип безумовності вибору, згідно з яким кожна людина,
обираючи, надасть перевагу тривалішому життю, вищому рівню
освіти і більшому матеріальному статку. Разом з тим зрозуміло,
що фактично людина обирає не просто довге життя, вищий рівень освіти і більший дохід, а й усі блага і переваги, що з цим
пов'язані. Наприклад, збільшення тривалості життя передбачає
розширення можливостей скористатися перевагами освіти, ви332
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сокого рівня життя, подовження активного періоду життя. Вищий рівень освіти означає ширші можливості самореалізації,
цікавішу роботу, вищий соціальний статус, більші доходи. Належний рівень матеріального добробуту створює передумови
для набуття знань, піклування про власне здоров'я, повноправної та багатогранної участі в житті суспільства та істотного,
значущого особистого внеску в це життя.
Для кількісної оцінки можливості прожити довге й здорове
життя використовується показник очікуваної тривалості життя при
народженні. Це один з найважливіших та найпоширеніших показників міжнародної статистики, який характеризує довголіття гіпотетичного новонародженого, якщо б йому довелося прожити все
життя за збереження повікової інтенсивності смертності.
Знання оцінюються за рівнем письменності дорослого населення (з вагою 2/3) та сукупним валовим коефіцієнтом охоплення навчанням певних вікових груп населення (з вагою 1/3):
Індекс освіти = 2/3(індекс письменності)+

1/3(індекс охоплення навчанням).
(5.1)
Надання більшої ваги рівню письменності (частка письменних у загальній чисельності населення 15 років і старші) пояснюється тим, що грамотність є необхідною передумовою здобуття освіти, першим кроком у навчанні, і тому міра грамотності має бути важливішим із показників. Сукупний валовий коефіцієнт охоплення навчанням розраховується як відношення загальної чисельності осіб, які навчаються на всіх рівнях (від початкової школи до післядипломної освіти) впродовж даного року до
загальної чисельності населення певного віку (зазвичай береться
населення віком від 5 до 24 років).
Матеріальний рівень життя при розрахунку ІЛР характеризується величиною скоригованого реального ВВП (точніше ВНД –
валового національного доходу, який відрізняється від ВВП –
валового внутрішнього продукту і не включає результатів економічної діяльності нерезидентних економічних одиниць, проте
включає діяльність резидентів цієї країни в зарубіжних державах). Розраховується він за паритетом купівельної спроможності
національної валюти на душу населення. ПРООН постійно під333
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креслює, що матеріальний стандарт життя (або персональне багатство) лише відкриває для людини можливості, однак не визначає їх використання. Це засіб, що розширює можливості вибору,
але не сам вибір. У цьому випадку більше, ніж щодо інших вимірів людського розвитку вибір числового показника визначався
наявністю зручних і порівняних статистичних даних для всіх країн, а не обґрунтованістю його як міри людського розвитку.
Обчисленню ІЛР передує розрахунок індексів за кожним індикатором та кожною складовою. Ці індекси визначаються з
використанням прийнятих за стандарт максимальної і мінімальної величин показників за формулою
Індекс показника =

фактичне значення мінімальне значення

.

максимальне значення мінімальне значення

(5.2)

Оскільки базові можливості (харчування, одяг, житло, здоров'я, освіта) виявляються задоволеними, починаючи з певного
рівня доходу, досягнення належного рівня людського розвитку
не потребує необмеженого доходу. Тому при обчисленні індексу доходу використовуються десяткові логарифми значень
відповідних показників. Порогові значення, які використовуються для розрахунку індексів за кожним показником, наведено в табл. 5.1.
Таблиця 5 .1
Максимальні та мінімальні значення показників,
які використовуються при обчисленні
складових індексів людського розвитку
Максимальна
величина

Мінімальна
величина

Очікувана тривалість життя
при народженні, років

85

25

Рівень письменності
дорослого населення, %

100

0

Сукупний валовий показник
охоплення навчанням, %

100

0

40 000

100

Показник

ВВП на душу населення,
доларів США за ПКС
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Максимальні значення показників відіграють роль цільових
орієнтирів, мінімальні – відправного пункту розвитку. Фіксація
координат виміру дає можливість оцінити шлях, пройдений країною від первісного (найгіршого) стану, і водночас характеризує
її відстань до досягнення ідеалу.
ІЛР обчислюється як середня арифметична з індексів окремих складових:
ІЛР=1/3(індекс тривалості життя)+
1/3(індекс освіти)+1/3(індекс ВВП).
(5.3)
ІЛР та індекси його складових є коефіцієнтами, значення
яких змінюються в межах від 0 до 1. Відповідно до рівня ІЛР
країни поділяються на чотири групи:
 з дуже високим рівнем людського розвитку (0,800 і більше);
 з високим рівнем людського розвитку (0,700–0,799);
 із середнім рівнем людського розвитку (0,700–0,550);
 з низьким рівнем людського розвитку (менше 0,500).
Невелика кількість використаних для міжнародних обчислень індикаторів пояснюється обмеженими можливостями оперативно отримати від органів статистики всіх країн нові і достовірні дані, які придатні для порівняння країн. Ці індикатори кількісно відбивають тільки основні виміри людського розвитку,
для глибшого розгляду ситуації у країнах вони недостатні. Це
зумовило необхідність розробки національних методик оцінки
людського розвитку.
Для більш повного уявлення про стан та динаміку людського
розвитку використовують також інші узагальнювальні індекси:
індекс бідності для країн, що розвиваються, індекс бідності для
вибраних країн ОЕСР, індекс розвитку з урахуванням гендерного чинника, рівень гендерних повноважень. Ці індекси обраховують за тими ж самими складовими, що й ІЛР, із залученням
показників і прийомів, які більш адекватно відбивають сутність
кожного явища.
При підготовці глобальних доповідей ПРООН використовує
переважно дані міжнародних статистичних установ, які ведуть
бази даних по відповідних показниках. Зокрема, дані про очікувану тривалість життя при народженні, показники смертності та
дожиття, чисельність населення беруть з оглядів щодо народо335
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населення ООН (Revision of World Population Prospects by the
Population Division of the United Nations Department of Economic
and Social Affairs); показники письменності, контингенти осіб,
що навчаються в закладах різного рівня, та інші характеристики
освіти – від Інституту статистики ЮНЕСКО (UNESCO Institute
for Statistics); ВВП на душу населення за ПКС – від Світового
банку (World Bank). Хоча ці дані базуються на інформації, одержаній від національних статистичних служб або на оцінках
спеціальних обстежень, вони можуть суттєво відрізнятися від
"внутрішніх" офіційних даних.
Національна методика вимірювання регіонального людського
розвитку в Україні. Будь-яка країна, у т. ч. Україна, має відмінності в рівнях соціально-економічного та демографічного розвитку своїх територій. Індекс, побудований за міжнародною методикою, акумулює головні аспекти людського розвитку, однак
для цілей аналізу окремих чинників необхідна значно ширша
система показників. З 1992 р. багато країн почали готувати Національні доповіді про людський розвиток, де фахівцями застосовувався той самий підхід, що й у глобальних доповідях, лише
адаптований до національних особливостей. Україна стала піонером у діяльності розробки власної національної методики
оцінки людського розвитку серед країн Центральної та Східної
Європи і однією з перших запровадила її у практику щорічного
статистичного спостереження.
Початок розробкам Національної методики оцінки регіонального людського розвитку було покладено колективом вчених
на чолі з С.І. Пирожковим та О.С. Власюком. У 1995 р. вони
запропонували п'ятирівневу ієрархічну схему оцінки стану людського розвитку з використанням 32 первинних показників, які
віддзеркалюють 12 основних характеристик: 1) перебіг процесів
відтворення; 2) мобільність населення; 3) зайнятість; 4) стан здоров'я; 5) духовність суспільства; 6) розвиток науки; 7) освіченість;
8) розвиток інформаційних комунікацій; 9) життєвий рівень;
10) розвиток соціальної інфраструктури; 11) правоохоронна
діяльність; 12) соціальний захист. Цими характеристиками було
охоплено три основні аспекти розвитку: забезпеченість людсь-
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кими ресурсами; інтелектуальний потенціал суспільства та соціально-правову захищеність.
Найвідомішою, взятою, зрештою, за основу щорічних статистичних спостережень в Україні, є праця колективу науковців під
керівництвом Е.М. Лібанової, результатом якої у 2001 р. стала
перша методика вимірювання людського розвитку, затверджена
спільною Постановою Державного комітету статистики України
(нині – Державна служба статистики України) та Президії Національної академії наук. За більш ніж десятирічний період використання цієї методики відбулись значні зміни у соціальноекономічній ситуації в Україні, в інформаційно-статистичному
забезпеченні досліджень, тому у 2012 р. її було суттєво оновлено. Наразі вона побудована на основі 33 показників, які об'єднані у шість блоків: відтворення населення, соціальне середовище,
комфортне життя, добробут, гідна праця, освіта (рис. 5.4).
Розрахунки індексу регіонального людського розвитку здійснюються за дворівневою схемою: 1) побудова індексів за окремими блоками показників; 2) побудова інтегрального індексу.
Процедура складається з п'яти етапів:
1) нормування показників (стандартизація з метою подальшого
зіставлення – переведення з абсолютного значення у відносне);
2) калібрування показників (здійснюється з метою елімінування
впливу нормування на узагальнювальний показник по блоку і рівного представлення нормованих показників в індексі блоку);
3) визначення ваг показників у блоках (здійснюється експертним шляхом через опитування експертів);
4) розрахунок індексу по кожному блоку показників за формулою
𝐼 = ∑ 𝜔 𝑧 ,
(5.4)
де 𝜔 – вага j-того показника в i-тому блоці показників;
𝑧 – каліброване нормоване значення j-того показника в i-тому
блоці показників;
5) розрахунок інтегрального індексу регіонального людського розвитку як суми індексів по всіх шести блоках показників.
𝐼 = ∑ 𝐼 .
(5.5)
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Рис. 5.4. Загальна схема блоків і показників, що характеризують регіональний людський розвиток в Україні
(Джерело: складено фахівцями ІДСД ім. М.В. Птухи НАН України)
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Основні відмінності національної методики від методики
ПРООН:
 розширено перелік характеристик людського розвитку, які
віддзеркалюють його різноманітні аспекти;
 до розрахунку включені не лише позитивні характеристики
(стимулятори), а й негативні (дестимулятори);
 для врахування взаємозв'язків між різними характеристиками
людського розвитку запропоновано використання різних ваг;
 побудова індексу здійснюється у два етапи: 1) розрахунок
узагальнювальних індексів за окремими аспектами людського та 2) побудова інтегрального ІРЛР. Такий підхід дає кращі
аналітичні можливості для порівняння регіонів не лише за загальним показником, а й за окремими аспектами.
5.2. Соціальна безпека і соціальні ризики:
просторовий контекст

Людська безпека: концепція ООН. Залежно від рівня розвитку суспільства у поняття "безпека" вкладається різний зміст,
ставляться завдання і створюються спеціальні інститути, покликані забезпечувати безпеку особи, суспільства, держави. Безпека
– це певний об'єктивний стан, що ґрунтується на відсутності
загрози, який суб'єктивно відчувають окремі люди чи їх групи.
Під безпекою розуміють також стан без загрози, стан спокою,
впевненості або "психічний чи правовий стан, за якого особа
має відчуття впевненості, опори в іншій особі чи юридично врегульованій системі; протилежність загрози".
Згідно з теорією потреб А. Маслоу, основними в ієрархії потреб після фізіологічних (у випадку їх задоволення на 40 %) є
екзистенціальні потреби, серед яких першою за ступенем актуалізації є потреба безпеки. Маючи особливий психологічний та
біологічний статус, потреба безпеки передбачає необхідність
впорядкування, стабільності, опіки, звільнення від страху та
хаосу. Потреба безпеки є активним та домінуючим фактором у
житті кожної людини, а отже стає і неодмінним фактором суспільного життя.
339
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З часу публікації у 1994 р. доповіді ООН про стан людського
розвитку, яка тематично була присвячена вимірам людської
безпеки, проблема безпеки, вразливості людини постійно підіймається як ключова. Люди в багатих країнах потребують захисту від злочинності, поширення СНІДу і наркотиків, забруднення
довкілля, втрати роботи та інших соціальних негараздів. Люди в
бідних країнах хочуть позбутися голоду, хвороб і бідності, безробіття, хоча такі проблеми є і в індустріальних країнах. На глобальному рівні людська безпека означає протидію загрозам ядерного озброєння, нової "холодної війни", стихійних лих, злиденності, нелегальної іміграції, етнічних конфліктів та ін.
Концепція людської безпеки є однією з основних у ХХІ ст.
ООН визначила такі її основні характеристики:
1) сконцентрованість на людині. Людська безпека формується навколо того, наскільки вільно люди роблять свій вибір, який
доступ вони мають до ринків і соціальних можливостей, чи живуть вони у злагоді або конфлікті;
2) універсальність. Як багаті, так і бідні країни зазнають загроз у різних сферах суспільного життя. Інтенсивність їх проявів
може змінюватися від країни до країни, але ці загрози є реальними і такими, що потребують свого подолання;
3) взаємозалежність компонентів людської безпеки. Голод, захворювання, забруднення довкілля, торгівля наркотиками, тероризм або соціальна дезінтеграція більше не є ізольованими подіями, що відбуваються в межах національних кордонів. Вони стали
глобальними проблемами. Коли безпека людей перебуває під загрозою у всьому світі, усі нації звертаються до цієї проблеми;
4) особлива роль раннього запобігання загрозам і неефективність
більш пізнього втручання у розв'язання проблем людської безпеки.
Формулюючи наукове визначення "людської безпеки", важливо розмежовувати поняття "людська безпека" і "людський
розвиток". Якщо людський розвиток є процесом розширення
меж людського вибору, то людська безпека означає безпечний і
вільний характер людського вибору, упевненість людей у тому,
що можливості, які вони мають сьогодні, не будуть втрачені
завтра. При цьому між людською безпекою і людським розвитком існує тісний зв'язок: прогрес в одній сфері уможливлює
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прогрес в іншій. Але й "провали" (невдачі) в одній сфері також
створюють ризик "провалу" в іншій сфері. За обмеженого людського розвитку неможливо подолати бідність, голод, хвороби,
нерівність між етнічними спільнотами або між регіонами. Відсутність економічних можливостей призводить насилля, поширення соціальних негараздів і хвороб.
Забезпечення людської безпеки – це створення політичних,
суспільних, екологічних, воєнних і культурних систем, які сукупно забезпечують людям умови для виживання, існування і збереження людської гідності. Водночас формування людської
безпеки неможливе без відповідального ставлення людей до
свого життя та особистого розвитку. Люди повинні бути спроможними піклуватися самі про себе: мати можливість задовольняти свої найзначущі потреби і заробляти на життя, робити внесок у розвиток самих себе, своїх спільнот, країн і світу в цілому.
Людська безпека доповнює державну безпеку, розширює права
людини і зміцнює людський розвиток.
Соціальна безпека в системі національної безпеки. Людина,
її життя і здоров'я, гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Держава, будучи
відповідальною перед людиною за свою діяльність, має водночас забезпечувати і створення належних умов для її безпечного
існування. Важливим компонентом захисту чи порушення життєво важливих інтересів особистості є середовище її існування,
сповнене різноманітними соціально-економічними та суспільнополітичними ризиками. Отже, інтерпретація поняття безпеки, як
стану захищеності життєво важливих інтересів людей, передбачає побудову різних типологій безпеки. Традиційно вважається,
що стрижень безпеки полягає в захисті соціуму від різних військових інтервенцій чи терактів. Поряд з цим дедалі частіше згадуються екологічна, інформаційна, промислова та інші види
безпеки. Основою всіх окреслених напрямів має бути турбота
про людину, захист її прав і свобод у всіх сферах життя.
Окремі дослідники пропонують зосередити фокус уваги саме
на людській безпеці – міждисциплінарному понятті, яке походить із дисциплін, які досліжують конфлікти, глобалізацію
і розвиток. Це – широке поняття, що охоплює різні компоненти
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і рівні безпеки людей. Водночас недостатньо опрацьованими
залишаються питання співвідношення захищеності життєво
важливих інтересів особистості, суспільства і держави. Тенденції останніх десятиліть свідчать про те, що сьогоденню властиве
примноження викликів, що загрожують комфортному існуванню людини. До традиційних викликів додаються проблеми біженців, збільшення і розширення зон нестабільності, транскордонна злочинність, кіберзлочинність, незаконна торгівля зброєю,
людьми, природні і техногенні катастрофи, ендемії важких інфекційних захворювань тощо. Тому часто кажуть і про соціальну безпеку, яка розуміється як стан захищеності життєво важливих соціальних інтересів людини, суспільства і держави (рис. 5.5) від зовнішніх та внутрішніх загроз.
Дефіцит соціальної безпеки загрожує втратою соціальних
норм, зростанням нетерпимості, екстремізму і насильства. Це
несе серйозні негативні наслідки для здоров'я, добробуту та соціального самопочуття людей, знижує ефективність функціонування економічної системи.
Соціальна безпека ґрунтується на таких основних складових,
як соціальна безпека індивідів, суспільства і держави. Соціальна
безпека індивідів включає якість, рівень і спосіб життя; соціальна безпека суспільства – соціальне середовище, гендерну політику, соціальний захист (соціальне забезпечення, соціальне
страхування, соціальну допомогу), соціальну рівність (рівність
доступу до суспільних благ), патріотизм; соціальна безпека
держави – ринок праці (зайнятість, безробіття, можливість перекваліфікації тощо), епідеміологічну безпеку, екологічну безпеку, демографічну ситуацію (рівень народжуваності, смертності, їх баланс тощо), соціальне партнерство (соціально відповідальний бізнес, корпоративне громадянство тощо).
Іноді у складі соціальної безпеки виділяють і духовну складову – одну з найголовніших для людини, сім'ї, суспільних інститутів, держав, людства і світу в цілому. Духовна безпека тісно пов'язана з релігією, церквою, культурою загалом. Вона являє собою
систему відносин між суб'єктами суспільного життя, що забезпечує умови для духовного життя і здорового морального стану.
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Рис. 5.5. Соціальна безпека в системі національної безпеки держави (за О. О. Сиченко, 2012)
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Підходи до вивчення поняття "соціальна безпека". Відповідно до різних поглядів і предметних полів наук існують різні
підходи до трактування поняття "соціальна безпека населення".
Філософський підхід. Філософи розглядають соціальну безпеку як можливість пристосування людини до умов проживання на засадах самозбереження, що є необхідною умовою безпечного життя людини в суспільстві, при цьому гарантом безпеки суспільства і його громадян вважається держава. Саме
держава повинна створити умови (відповідний рівень соціальної безпеки), в яких людина поводитиме себе відповідно до
норм суспільного життя.
Функціональний підхід. Виділення цього підходу пов'язане з
появою і розвитком мотиваційних теорій, де розглядаються потреби безпеки (А. Маслоу та ін.). Ці проблеми виділяються як
базові і першочергові, без задоволення яких неможливий подальший розвиток людини і задоволення інших потреб. Відповідальність за забезпечення соціальної безпеки також покладається
на керівні органи держави.
Змістовий підхід. У рамках даного підходу при трактуванні
поняття "соціальна безпека" більше уваги приділяється складовим компонентам поняття, його змістовному наповненню.
Зокрема, науковці Центру перспективних соціальних досліджень Міністерства праці та соціальної політики та НАН України узагальнили різні методичні підходи щодо визначення та
розуміння поняття "соціальна безпека": це стан суспільства, у
т. ч. всіх основних сфер виробництва, соціальної сфери, охорони внутрішнього конституційного порядку, зовнішньої безпеки, культури, за якого забезпечується номінальний рівень соціальних умов та соціальних благ – матеріальних, санітарноепідеміологічних, екологічних, психологічних тощо, що визначають якість життя людини і суспільства загалом, та гарантується мінімальний ризик для життя, фізичного та психічного
здоров'я людей. У рамках змістового підходу акцентується
більше на стані особи чи суспільства, який би міг характеризуватися як соціально безпечний.
Процесуальний підхід. У межах цього підходу науковці при
визначенні сутності поняття "соціальна безпека" акцентували
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свою увагу на процесах, що зумовлюють зміну рівня соціальної
безпеки. Основними процесами при цьому є: поява загроз, викликів та ризиків соціальній безпеці. За процесуального підходу
соціальна безпека – це стан суспільства, який досягається в результаті попередження, уникнення або зниження впливу окремих загроз чи ризиків на соціальну сферу суспільства або ж врахування існуючих соціальних інтересів.
Організаційний підхід. Згідно із цим підходом, науковці більше уваги приділяють проблемам забезпечення соціальної безпеки як процесу взаємодії суб'єктів та об'єктів управління, а
також їх інфраструктурних елементів. Фактично йдеться про
можливості і спроможності економічної системи тієї чи іншої
країни (регіону) забезпечити достойні умови життєдіяльності
населення, конвергентний рівень життя особи, родини, територіальної спільноти, соціальний мир та спокій у суспільстві.
Соціальні небезпеки (загрози) і причини їх виникнення. Загрози соціальній безпеці – це явища і процеси, внаслідок виникнення і розвитку яких відбуваються різкі, можливо, навіть якісні
зміни в способі життя, обмежуються життєво важливі соціальні
права та інтереси особи. Джерела загроз соціальній безпеці класифікуються за чотирма групами. Перша група – соціальні загрози, пов'язані з насильством, злочинністю в суспільстві, його
криміналізацією. До другої групи загроз соціальної безпеки відносять поширення таких негативних соціальних явищ, як наркоманія, алкоголізм, зростання смертності і скорочення тривалості життя. До третьої групи соціальних загроз відносять погіршення медичного обслуговування та охорони здоров'я. Четверту групу соціальних загроз складають фактори, пов'язані з низькою соціальною захищеністю населення.
Історичний досвід людства свідчить, що нехтування соціальними небезпеками призводить до того, що вони стають погано
керованими, переростають в екстремальну стадію і перетворюються на надзвичайні ситуації соціального характеру, що багаторазово перевищують за своїми наслідками надзвичайні ситуації іншого походження (природні, техногенні, екологічні).
За визначенням Комітету зі сприйняття ризику та інформування про нього Національної дослідницької ради США, небез345
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пекою є "...дія або явище, що завдає потенціальну шкоду людям
чи предметам". За В. Маршаллом, це природне або техногенне
явище, внаслідок якого можуть виникнути явища або процеси,
здатні вражати людей, завдавати матеріальні збитки, руйнувати
довкілля тощо. Небезпеки існують у просторі і часі та реалізуються у вигляді потоків енергії, речовини та інформації. Небезпека – 1) негативна властивість живої та неживої матерії,
що може завдати шкоди самій матерії: людям, природному
середовищу, матеріальним цінностям; 2) умова чи ситуація,
яка існує в довкіллі і здатна призвести до небажаного вивільнення енергії, що може спричинити фізичну шкоду, поранення
чи пошкодження.
В основі виникнення і розвитку загроз соціального характеру
лежать порушення рівноваги суспільних відносин: економічних,
політичних, міжетнічних, конфесійних. Каталізаторами цих порушень можуть бути різні обставини, що спричинюють соціальну напруженість: безробіття, корупція, кримінал, масові безладдя, акти тероризму, урядові кризи, інфляція, продовольчі проблеми, соціально-побутова невлаштованість тощо. Тривалий
вплив цих факторів веде до хронічного фізіологічного і психологічного стомлення людей, до важких екстремальних станів,
таких як депресії, суїциди тощо, до спроб сублімувати накопичену негативну енергію на суспільні процеси активною участю в
соціально-політичних і військових конфліктах.
Особливе місце в безпеці людини займають фактори, які
впливають на неї: рівень добробуту, загальної культури, культури обслуговування, побутові умови, звичаї, поведінкові уподобання, моральні та емоційні характеристики. Величезне значення для соціальної безпеки має і соціально-політичне середовище
– держава та її інститути, громадські структури, сім'я, громадяни. Всі їх дії повинні відповідати існуючим законам і ґрунтуватися на балансі інтересів особистості, суспільства і держави,
а також їх взаємної відповідальності за забезпечення безпеки.
Систему зовнішніх чинників впливу на соціальну безпеку складають процеси глобалізації, міжнародна економічна інтеграція,
зовнішньоекономічна політика зарубіжних країн, діяльність
міжнародних організацій та транснаціональних корпорацій.
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В умовах нестабільності суспільства, можливості виникнення
конфліктів важливу роль у справі підтримання злагоди у суспільстві відіграє інформація. Значна частина інформації, яка пов'язана із соціальною безпекою, за своєю природою, носить негативний характер. Зміст інформації, характер її подання та інтерпретація подій, а тим більше – дезінформація – це речі, які
впливають на свідомість людей і нерідко – на їхню поведінку.
Як показали останні міжнародні конфлікти в Україні, одночасно
з будь-якими конфліктами йдуть "інформаційні війни". Перемога у політичних перемовинах не завжди означає перемогу в "інформаційній війні", що призводить до морального пригнічення
багатьох людей, зневіри у суспільстві і байдужості.
Класифікація соціальних небезпек. Соціальні небезпеки неоднорідні за своїм характером. Однак існує одна особливість,
яка їх усіх об'єднує: вони несуть у собі загрозу для величезної
кількості людей, навіть якщо з першого погляду здається, що
спрямовані вони безпосередньо на адресу конкретної особистості. Наприклад, людина, приймаючи наркотики, прирікає на
страждання не тільки себе, а й своїх рідних, близьких і друзів,
змушених жити у страху через "порок" улюбленої людини.
Загальноприйнятої класифікації соціальних небезпек на сьогодні не існує. Загалом можна виділити такі види соціальних небезпек:
 соціально-економічні – низький рівень життя і бідність, гіперінфляція, безробіття, у т. ч. приховане тощо;
 соціально-політичні – сепаратизм, надмірний прояв націоналізму, шовінізм, проблема національних меншин, етнічні
конфлікти, екстремізм, геноцид та ін.;
 демографічні – інтенсивне зростання населення або, навпаки,
його депопуляція, постаріння населення, поширення соціальних хвороб тощо;
 соціально-психологічні – алкоголізм, безпритульність, проституція, домашнє насильство, наркоманія та ін.
За масштабом охоплення виділяють такі соціальні небезпеки:
 локальні (у межах конкретної місцевості);
 регіональні (в межах конкретного регіону);
 міжрегіональні (в межах декількох регіонів);
 глобальні, що зачіпають весь світ.
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Соціальні ризики. Під соціальним ризиком у загальному вигляді розуміють загрозу, що виникає і може проявляти себе в
рамках соціальної сфери суспільства, має негативні соціальні
наслідки, впливає на життєдіяльність індивідів, соціальних
груп та суспільства у цілому. Соціальний ризик може бути
індикатором рівня соціальної напруженості як на локальному,
так і на загальносуспільному рівнях. Сучасні техногенні, фінансові, політичні та соціальні ризики, їх різноманітні сполучення змінюють формати багатьох наслідків на якісному рівні.
Катаклізми політичного та військового характеру, поширення
міжнаціональних конфліктів і тероризму, кліматичні зміни,
нестача якісної питної води стають буденною інформаційною
хронікою, а термін "ризик" посів стійке місце в повсякденній
лексиці суспільства.
Загальновизнаними соціальними ризиками є хвороба, інвалідність, старість, безробіття, втрата годувальника, трудове каліцтво або професійне захворювання, вагітність і пологи. Така подія, як правило, не може бути усунена особою самостійно внаслідок об'єктивних причин.
Виділяють соціальні ризики демографічного походження (вагітність і пологи, наявність малолітніх дітей тощо), економічного походження (малозабезпеченість, вимушене безробіття чи
неповна зайнятість тощо), фізіологічного (інвалідність, тимчасова, часткова чи повна втрата працездатності), екологічного
(екологічні катастрофи і негаразди) і військово-політичного
походження (наявність військово-політичних конфліктів) тощо.
З розширенням кола і кількості ризиків здатність сім'ї та
ринку адекватно їх нейтралізувати знижується. Г. ЕспінАндерсен запропонував класифіцікацію, згідно з якою соціальні ризики можуть бути розподілені на три группи: класові, плину життя, поколінь. Названі ризики можуть бути знівельовані
сім'єю, перерозподілені за допомогою ринкових механізмів
(придбання страховки чи пенсійного плану) або нейтралізовані
соціальною державою.
Класові ризики передбачають нерівномірний розподіл соціальних ризиків серед соціальних груп. Проблема нерівних класових ризиків може бути розв'язана соціальною державою інстру348
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ментами політики солідарності. Ризики плину життя передбачають нерівномірний розподіл соціальних ризиків протягом
життя. Імовірність бідності найвища в дитинстві, особливо у
великих сім'ях, а також у старості внаслідок зниження доходів.
Зазначені тенденції пояснюють спрямованість соціальної політики багатьох держав на два "пасивні" відрізки життя: на дітей –
через надання родинних пільг, і літніх громадян – через надання
пенсій. Ризики поколінь припускають наявність систематично
низьких життєвих можливостей у деяких верств суспільства.
Бідність легко успадковується, і ймовірність стати бідними у
дітей з бідних сімей в рази вища, ніж у інших.
Однією з істотних тенденцій переходу до постіндустріального укладу стала зміна сімейної поведінки, що проявилося в
підвищенні активності жінок на ринку праці, а також у зростанні нестабільності сімей. Феномен масового працевлаштування жінок спричинений необхідністю наявності двох годувальників для підтримання достатнього рівня сімейного доходу.
Не менш важливою причиною можна вважати прагнення жінок
до більшої рівності в доступі до освіти і незалежної зайнятості.
У світлі цієї тенденції новим соціальним ризиком є частіша
поява батьків-одинаків, відкладення народжень дітей до більш
пізнього віку тощо.
Ще одна тенденція постіндустріального укладу – збільшення
тривалості життя, наслідком чого є зростання чисельності людей
похилого віку, що впливає як на соціальне забезпечення, так і на
розмір державних пенсій і вартість послуг охорони здоров'я.
Будучи обов'язком для молодших поколінь, догляд за літніми
людьми стає тягарем для багатьох, хто прагне реалізувати себе
на ринку праці. Постаріння населення викликає ризики ще
більш об'ємного поєднання роботи і сімейного життя, що в умовах суспільства, непристосованого до проблем літніх людей,
лягає додатковим навантаженням на працездатні покоління.
Характерною рисою постіндустріального суспільства є зростання і ускладнення технологій, що посіли важливе місце в
повсякденному житті людини. За очевидного і незаперечного
їх переважання зростають ризики техногенних катастроф, по349
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рушення роботи інфраструктури, управління технологічними
процесами, у т. ч. наземним і повітряним транспортом. Незаперечний вплив на поширення соціальних ризиків має глобалізація, внаслідок якої збільшуються масштаби ризиків з локальних до глобальних.
Девіантна (соціально небезпечна) поведінка та її географія. Соціальні риси людини знаходять прояв у ставленні людини до самої себе, до інших людей, до свого регіону і країни, до
суспільства в цілому. Вони формуються у процесі розвитку і
самореалізації людей упродовж життя, тобто в процесі соціалізації особи. Соціалізація – це процес і результат становлення
особистості, засвоєння нею цінностей, норм, орієнтацій, які характерні для певного суспільства (соціуму, групи людей, сім'ї)
на даний час. На цей процес, зрозуміло, впливають індивідуально-особистісні і зовнішні чинники.
У стабільному суспільстві основна маса людей дотримуються
більшості соціальних норм. Але завжди є певна частка осіб, які
не тільки не дотримуються, але й неодноразово порушують соціальні норми. Порушують закон, вживають алкогольні напої і
наркотики, ведуть антисоціальний спосіб життя, що разом має
назву – девіантна поведінка – поведінка "відхилення". Іноді вона
набуває особливо небезпечних форм: злочинність, самогубство
тощо. Рушійною силою цих негараздів є деформовані потреби і
цінності, що спонукають особистість або соціальну групу діяти
всупереч вимогам суспільства.
До основних форм девіантної поведінки належать правопорушення (включаючи злочинність) пияцтво, наркоманія, проституція, самогубство. Серед них злочинність є найнебезпечнішою формою, проявом гострого конфлікту між особистими та
суспільними інтересами.
Масштаби, форми, інтенсивність поширення різних форм девіантної поведінки різні в різних країнах і регіонах. До того ж
вони є рухливими і можуть зростати в період реформ, революцій, коли відбувається руйнування стереотипів і формування
нових норм поведінки. Географія девіантної поведінки вивчає
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просторові закономірності поширення тих чи інших форм антисоціальної поведінки, факторів її формування і наслідки.
Існування цього напряму географічних досліджень зумовлене
тим, що девіантна поведінка є складовою людської життєдіяльності в цілому, її об'єктивних факторів (середовище – потреби)
та факторів суб'єктивних (усвідомлення об'єктивних потреб у
вигляді інтересів, ціннісних орієнтацій, мотивів, цільових установок та реалізації їх у вчинках, поведінці, діяльності). Поведінці як кінцевому елементові у ланцюгу зазначених факторів людської діяльності передують інші – середовище, потреби,
інтереси, цінності, мотиви, цілі. Звідси висновок: шляхи вдосконалення поведінки людини означають невпинне поліпшення
навколишнього природного (екологічного) та соціального
(економічного, політичного, культурного) середовищ, задоволення життєвих потреб кожної людини, що детермінують збіг
її особистісних інтересів, цінностей, мотивів і цілей із загальноприйнятими, суспільне значущими і специфічними для того
чи іншого регіону.
Одним із підрозділів географії девіантної поведінки, який
формується швидкими темпами, є географія злочинності. Географія злочинності (геокримінологія) – наука, що вивчає територіальну диференціацію злочинності і взаємозв'язки між географічними умовами та її рівнем (характером) у межах територіальних систем різного ієрархічного рівня.
На рівень злочинності в тому чи іншому регіоні здійснює
вплив цілий комплекс факторів, які мають регіональну специфіку: географічне положення і природно-ресурсні умови,
демографічний, наявність і розташування пенітенціарних
установ, стан на ринку праці, рівень соціального розшарування населення, соціокультурні та етнічні особливості, рівень урбанізації, характер і особливості міграції (у т. ч. вимушеної – біженці) тощо. Злочинність дуже міцно пов'язана
з наркоманією, проституцією, алкоголізмом та іншими проявами девіантної поведінки.
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Ви
"К да
Ве иїв вн
рс сь ич
ія ки оне й у по
дл нів лігр
я ер аф
др си і
ук те чни
у т" й
.
це
н

тр

Соціальна структура суспільства: сутність, підсистеми
та елементи, соціальні зв'язки. Соціальна структура – ключове поняття для пояснення реалій суспільного життя в будь-якій
країні. Кожна людина володіє соціальним статусом, посідає певне місце в соціальній структурі, належить до визначеної соціальної групи. Від характеру соціальних груп залежить динаміка
суспільства, якість функціонування всіх соціальних інститутів
(у т. ч. держави, науки, культури, економіки). Суспільство організоване таким чином, що кожна особа має визначене місце щодо інших людей і, як власник цього місця, вона розуміє, чого від
неї очікують інші особи і чого очікувати від інших людей.
Під "структурою" (від лат. "будова", "розміщення", "порядок") розуміють сукупність функціонально пов'язаних між собою елементів, зв'язків і залежностей, що складають внутрішню
будову об'єкта. Структуру об'єкта визначають: кількість складових, порядок їх розміщення і характер залежності між ними.
Соціальна структура суспільства є усталеним укладом соціальних взаємодій між його елементами: статусами, ролями, групами, організаціями, соціальними інститутами. Кількість цих
суспільних елементів, порядок їх розміщення і характер взаємозалежності визначають конкретну структуру суспільства на територіях різного рівня.
Наприклад, держава інків у результаті європейського завоювання загинула за дуже короткий історичний час, її не стало
буквально за кілька років. Як це відбулося? Змінилися не люди,
а соціальна структура, в якій вони жили. Результатом цієї зміни
став інший стиль життя, інші ресурси і можливості, якими вони
володіли. Індіанці, які ще вчора жили у квітучій державі, за короткий час стали просто існувати у своїх поселеннях.
Отже, соціальна структура – це впорядкована сукупність індивідів, соціальних груп, спільнот, об'єднаних стійкими зв'язками і відносинами.
Аналіз соціальної структури суспільства має довгу історію.
Ще Платон у моделі соціальної структури суспільства виокремлював філософів, керівників держави, воїнів, робітників (селяни,
352
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ремісники). Пізніше, відомий соціаліст-утопіст Фур'є обґрунтував існування п'яти класів: двір, знать, буржуазія, народ, чернь,
між якими існують класові суперечності, підставою чого є різниця між багатими і бідними людьми. Тобто, по-перше, є соціальні групи, які розрізнюються між собою функціями в суспільстві та розмірами багатства. По-друге, в основі соціальних прошарків – позиції, які вони займають у суспільстві: влада, багатство, можливість розпоряджатися багатством.
У соціальній структурі суспільства вчені виділяють п'ять основних підструктур, які ґрунтуються на основних формах існування соціальних спільнот: соціально-етнічну, соціальнодемографічну, соціально-професійну, соціально-класову і соціально-територіальну (рис. 5.6).
Найменшим елементом соціальної структури є людина, яка
має соціальний статус і грає свою соціальну роль. Елементами є
і соціальні групи різної чисельності – від малих (де люди об'єднані тісними стосунками) до великих (де люди можуть бути
незнайомі один з одним, члени однієї конфесійної групи тощо).
Важливим елементом соціальної структури є соціальний інститут. Через той або інший соціальний інститут забезпечується
організація і регулювання спільної діяльності людей, сталість
соціальних відносин, від яких залежить буття соціальних груп і
соціальних спільнот. Він розглядається як:
 певна сукупність установ, які відповідають соціальній структурі даного суспільства;
 сукупність соціальних норм і культурних зразків, які визначають сталі форми соціальної поведінки на тій чи іншій території;
 система поведінки відповідно до цих норм.
Згідно зі структурно-функціональним підходом, соціальний інститут розглядається як сталий комплекс формальних і неформальних правил, принципів, норм, установок, які регулюють різні
сфери людської діяльності і організовують їх у систему ролей, статусів, що й утворює соціальну цілісність. Інститути, таким чином, є
символами порядку і організованості в суспільстві. Люди завжди
прагнуть інституціоналізувати свої відносини, які пов'язані з актуальними потребами (інститут черги, інститут шлюбу і т. ін.). Основні соціальні інститути – це сім'я, держава, бізнес, освіта, релігія.
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Рис. 5.6. Основні підсистеми соціальної структури суспільства
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Підсистеми, елементи соціальної структури пов'язані між собою соціальними зв'язками. Соціальний зв'язок – це сукупність
особливих залежностей одних соціальних суб'єктів від інших, їх
взаємні відносини, які об'єднують людей у відповідні соціальні
спільноти і свідчать про їх колективне існування. Основою формування соціальних зв'язків є безпосередній контакт між людьми в тій або іншій первинній соціальній спільноті (сім'я, група),
який переростає в більш широкі опосередковані відносини між
людьми і групами, які складають великі соціальні спільноти,
в межах яких формуються почуття причетності або внутрішньогрупової солідарності (в межах, наприклад, нації, класу, верстви,
конфесії тощо).
Наявність соціальних зв'язків визначають три групи факторів:
1) природно-біологічні, які задаються спадковими ознаками і
визначають етнічну, національну (расову) належність людини;
2) психологічні – почуття спільності з іншими людьми, переконання в установках, в яких відбиваються традиції і норми,
свого роду неписані правила, що формуються в суспільстві;
3) соціально-інституційні – формальні правила, норми, які
регламентують соціальні зв'язки і відносини, визначаючи порядок дії соціальних об'єктів у межах соціального інституту і контролюючи їх.
Соціальний статус і роль. Соціальна стратифікація.
Соціальний статус визначає місце особи у групі і в суспільстві.
За допомогою статусів люди ідентифікують себе в різних соціальних структурах. Мама, дитина, священник, президент, машиніст – це все статуси. Соціальний статус – це певна позиція
особи в суспільстві, пов'язана з іншими позиціями через систему
прав і обов'язків. Наприклад, статус "викладач" має сенс стосовно статусу "студент", але не щодо статусу "пішохід".
У Стародавньому Римі "статус" визначався як правовий стан
особи. У наш час під поняттям "статус" розуміють соціальне
становище людини в суспільстві (соціальному просторі). На
сьогодні цим поняттям охоплюється і економічне становище
людини (заможний рантьє, низькооплачуваний працівник), і
його професійне становище (лікар, шофер), і політичне становище (член демократичної партії, безпартійний), і демографічні
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особливості людини (вік, стать). Позиції людей є незмінними
і досить стійкими в рамках інституціоналізованої взаємодії
(конкретний викладач може звільнитися з навчального закладу,
але статус викладача за ним все одно зберігається). Кожна людина має багато статусів, оскільки є членом багатьох груп (син,
студент, юнак, читач бібліотеки, споживач суші та ін.).
У примітивних, традиційних суспільствах статусів небагато:
вождь, шаман, чоловік, дружина, син, донька, мисливець, збирач, та ще деякі інші. До того ж вони найчастіше бувають приписаними і набуття кимось певного соціального становища залежить від виховання чи настанов. Чоловік, наприклад, від народження готувався бути мисливцем чи воїном. У сучасних індустріальних (а тим більше постіндустріальних) суспільствах
тільки професійних статусів десятки тисяч, а є ще і сімейні, і
політичні, і релігійні, і демографічні позиції людей, які вони
мають. Чим вищим є рівень розвитку суспільства, тим більше
можливостей і свобод має людина у набутті нею певного соціального статусу. Це пояснюється насамперед тим, що для успішного функціонування сучасного суспільства необхідна значна
мобільність трудових ресурсів (вертикальна і горизонтальна) і
тому відбувається орієнтація в основному на особистісні якості
індивідів, на зміну їх соціальних статусів відповідно докладених
до цього зусиль.
З поняттям статусу пов'язане поняття соціальної ролі. Соціальна роль – модель поведінки, орієнтована на певний статус,
притаманна йому. Люди не можуть поводити себе як-небудь,
вони діють так, як повинен діяти носій того чи іншого статусу.
Звісно, це правило не суворе, але соціальна роль неможлива без
очікувань членів групи поведінки, властивої для більшості. Вчитель має бути вчителем, науковець має бути, насамперед, вченим, а не політиком тощо.
Відносини між складовими частинами соціальної структури
можуть містити елементи соціальної рівності і соціальної нерівності. Втім, соціальна рівність є поняттям доволі хитким. Навіть
у межах одних і тих же соціальних груп будуть простежуватися
елементи ієрархії, спричинені різними способами життя окремих соціумів, їхньою активністю та участю у громадському
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житті. Прагнення зобразити соціально рівне суспільство в наукових і філософських творах були фантазією, утопією. Спроба ж
побудувати комунізм як суспільство соціально рівних людей
призвела до відомих наслідків.
Марксисти в кінці ХІХ ст. активно розвивали класову теорію, поділяючи суспільство на класи за їх відношенням до засобів виробництва і способом отримання багатства, виділяючи
і окремі т. зв. прошарки: інтелігенцію, декласовані елементи і
маргінальні групи. Одним з основних недоліків цієї теорії було
визнання соціальної нерівності явищем історичним, тобто тимчасовим, з намаганням вбачати в майбутньому суспільство соціально однорідним. Інша проблема – пояснення соціальної нерівності через інші фактори, окрім економічного. Через кілька десятиліть після появи теорії Маркса М. Вебер довів, що на статус
людини в суспільстві, крім багатства, впливають щонайменше
також влада і престиж. Потрібна була інша концепція, яка б враховувала всю багатоманітність факторів, що впливають на формування соціальної нерівності. Згодом нею стала теорія соціальної стратифікації.
У процесі історичного розвитку соціальна нерівність не усувається, а навпаки – набуває дедалі складніших і розмаїтіших
форм. Сукупність відносно стійких стосунків диференційованих
соціальних груп нерідко набуває ієрархічного характеру, виникає соціальна стратифікація, яка у спрощеному вигляді подібна
до геологічного нашарування в зрізі гірських порід.
Кожна людина (група) одночасно посідає певні ієрархічні
"сходинки" і належить відразу до безлічі прошарків (верств).
Відносна важливість того або іншого статусу (наприклад, бути
власником майна, випускником університету або посадовою
особою) залежить від багатьох чинників, починаючи від характеру суспільного устрою й закінчуючи специфікою конкретної
ситуації. Незбіг рівня різних статусів індивіда або групи називають статусною невідповідністю, або декомпозицією статусів.
Соціально-економічна стратифікація фіксується за допомогою таких критеріїв: розміри отриманих прибутків; досягнутий
рівень життя; масштаби нагромадженої особистої власності;
масштаби виробничого капіталу, що контролюється. Особли357
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вість економічного статусу полягає в тому, що він, як правило,
може дістати кількісну (у т. ч. грошову) оцінку. Нарівні з власне
економічним розшаруванням важливу роль у господарському
житті відіграють: соціально-професійний статус (рівень утворення і кваліфікації, посадове становище і позиції на ринку праці); трудовий статус (умови і зміст праці, ступінь її автономії);
владний статус (вплив, панування, авторитет).
Стратифікації притаманні декілька системних властивостей:
1) соціальність (позабіологічність) цього явища; 2) традиційність, оскільки нерівність становища різних груп людей зберігається протягом всієї історії цивілізації; 3) універсальність, тобто
її історична зумовленість не заперечує можливості оцінки її
оптимальності щодо конкретного суспільства; 4) функціональність, тобто визнання її історичної неминучості передбачає відмову від методологічного сприйняття соціальної нерівності виключно як зла, що дозволяє перейти від соціальної критики, від
прояву ціннісного почуття справедливості до наукового аналізу
реальних відносин між людьми, причин і умов їх існування, їх
одвічності і ролі в розвитку суспільства.
Типи стратифікаційних систем. Існують дев'ять основних
типів стратифікаційних систем, які можуть бути використані
для опису будь-якого соціального організму.
В основу першого типу фізико-генетичної стратифікаційної
системи покладено диференціацію соціальних груп за "природними" соціально-демографічними ознаками. Ставлення до людини або групи тут визначається статтю, віком, наявністю певних фізичних якостей, сили, краси тощо. Слабші особи чи групи
з певними фізичними вадами вважаються збитковими й посідають принижене суспільне становище. У цьому разі нерівність
стверджується існуванням загрози фізичного насильства, що
нерідко закріплюється у звичаях і ритуалах.
В основі другого типу – кастової системи – лежать етнічні
відмінності, які, у свою чергу, закріплюються релігійним порядком і релігійними ритуалами. Кожна каста являє собою замкнену ендогамну групу, якій відводиться своє місце в суспільній
ієрархії. Воно є результатом відокремлення функцій кожної касти в системі поділу праці. Існує чіткий перелік занять, якими
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можуть займатися її члени: жрецькі, військові, хліборобські.
У зв'язку з тим, що положення в кастовій системі передається
спадково, можливості соціальної мобільності обмежені.
Третій тип представлений станово-корпоративною стратифікаційною системою, де групи розрізняються формальними
правами, які жорстко пов'язані з обов'язками і перебувають у
прямій залежності від них. Маються на увазі зобов'язання перед
державою або корпорацією, що закріплені законодавчо. Одні
стани зобов'язані нести ратну або чиновну службу, інші – мають
"ярмо" у вигляді податків або трудових повинностей. Належність до стану також часто передається у спадщину, сприяючи
замкненості системи.
Деяка схожість зі становою системою спостерігається у четвертому типі етакратичної системи, де диференціація між групами
будується за їх становищем у владно-державних ієрархіях (політичних, військових, господарських), а також за тими привілеями, які
ці групи мають. Ступінь матеріального благополуччя, стиль життя
соціальних груп, як і престиж, пов'язані з формальними рангами,
які посідають групи у відповідних владних ієрархіях.
П'ятий тип – соціально-професійна система, в якій групи
поділяються за змістом та умовами праці. Особливу роль тут
виконують кваліфікаційні вимоги, що висуваються до певної
професійної групи, володіння відповідним досвідом, уміннями й
навичками. Наступність ієрархічних порядків у цій системі здійснюється за допомогою кваліфікаційних сертифікатів, дипломів,
які підтримуються силою держави або якоїсь іншої досить могутньої корпорації.
Шостий тип – класова система. Відмінності між групами
спостерігаються передусім у характері й розмірах власності на
засоби виробництва, у рівнях прибутків, що отримуються, та
особистого матеріального добробуту. На відміну від багатьох
попередніх типів, належність до класів буржуа, пролетарів, самостійних фермерів не регламентується владою, не встановлюється законодавчо і не передається у спадщину (передаються
майно й капітал, але не сам статус).
Сьомий тип – культурно-символічний. Тут диференціація
формується з відмінностей доступу до соціально значущої інфо359
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рмації, нерівних можливостей її фільтрувати та інтерпретувати,
здібностей бути носієм сакрального знання (містичного або наукового). У старовину ця роль відводилася жерцям, магам і шаманам, у середньовіччі – служителям Церкви, а в Новий час –
ученим, технократам і партійним ідеологам. Вище становище в
цій системі посідають ті, хто має здібності і можливості маніпулювання свідомістю й діями інших членів суспільства, хто переконливіше може довести свої права на істинне розуміння.
Восьмий тип правомірно назвати культурно-нормативною
системою. У ній диференціація побудована на відмінностях поваги і престижу, що виникають із порівняння способу життя і
норм поведінки, яких дотримується дана людина або група.
Ставлення до фізичної та розумової праці, споживчі смаки і звички, манери спілкування й етикет, особлива мова (професійна
термінологія, місцевий діалект, жаргон) – все це лягає в основу
соціальної стратифікації.
Нарешті, дев'ятий тип: соціально-територіальна система,
що формується внаслідок нерівного розподілу ресурсів між регіонами. Відмінності в доступі до робочих місць і житла, якісних продуктів і послуг, користування освітніми й культурними
установами закріплюються адміністративними бар'єрами, реальними кордонами і відстанню, які лімітують мобільність людей
і потоки товарів. Згладжуванню нерівності перешкоджають і
такі економічні причини, як нерозвиненість ринку житла, висока
ціна транспортних послуг і нерозвиненість транспортної інфраструктури тощо. Мова тут іде і про певну "територіальну" дискримінацію окремих периферійних територіальних громад.
Соціальна динаміка та соціальна мобільність. Навіть поверхневий погляд на суспільство і окремі його елементи дозволяють зрозуміти, що в соціальній сфері немає абсолютно статичних
об'єктів і суб'єктів. Змінюються культурні комплекси, склад груп,
взаємовідносини, умови життя. У свою чергу, це впливає на зміни
у суспільстві, сферах соціального життя. Виділяють такі зміни,
які впливають на соціальний розвиток і динаміку:
1) природні (або зміни в природі), які відіграють суттєву
роль у суспільному розвитку;
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2) демографічні, які можуть мати приватний, локальний,
глобальний характер і суттєво впливати на природу і соціум;
3) виробничі і технологічні, які стосуються виробничого
процесу і розвитку технологій і слугують суспільному прогресу;
4) управлінські – які відбуваються в системі управління (від
елементарних форм в сім'ї, до сучасних державних і міжнародних структур);
5) соціальні – зміни які відбуваються в соціальній організації
і соціальній структурі суспільства (зміни в сім'ї, етнічних, соціально-класових, політичних і т. ін. системах);
6) культурно-духовні – зміни, які відбуваються в культурнодуховній сфері суспільства і конкретних людей.
Категорії соціальної динаміки вказують на те, як розвивається
соціальний об'єкт, які особливості його змін, яка його еволюція,
тобто вказують на якісні його перетворення. Серед цих категорій
однією з найважливіших є категорія соціальної мобільності.
Люди часто прагнуть не тільки до збереження, а й до зміни
свого становища в соціальній структурі (зрозуміло, у кращий, на
їхню думку, бік). Кожна особа переміщується в соціальному
просторі, в якому вона живе. Іноді ці переміщення відчутні для
неї, наприклад, переїзд із Києва у Львів, або перехід із православної в греко-католицьку церкву, або з однієї сім'ї в іншу. Все це
змінює позицію індивіда в суспільстві і свідчить про його рух у
соціальному просторі. Проте існують такі переміщення людини,
які важко визначити як соціальні не лише людям, що її оточують, але й їй самій. Наприклад, дуже складно визначити зміни
становища індивіда у зв'язку із зростанням (або падінням) престижу, збільшенням або зменшенням можливостей використання
влади, змінами доходу. Але такі зміни в позиції людини в кінцевому підсумку відбиваються на її способі життя, системі відносин з іншими, установках, інтересах і орієнтаціях.
Поняття соціальної мобільності було введено в соціологічний обіг П. Сорокіним у 1927 р. З того часу воно активно використовується в дослідженнях нерівності і буквально означає
переміщення індивідів між різними рівнями соціальної ієрархії.
Ступінь соціальної мобільності часто використовується як показник рівня відкритості і рухомості суспільства або його консер361
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вативності, замкнутості. У станово-кастовому суспільстві соціальна мобільність майже повністю відсутня, наприклад у феодальному суспільстві кріпосний селянин не міг вільно змінити свій
статус. У суспільстві буржуазно-демократичному соціальна мобільність проявляється особливо яскраво, надаючи можливість
людині переміщатися з однієї верстви в іншу. За часів СРСР
соціальна мобільність найчастіше проявлялася в можливості
перейти з лав робітників і селян у клас інтелігенції або управлінців, починаючи з майстра і закінчуючи найвищими державними і партійними посадами. У ринковому суспільстві можливість
переходу людини з однієї соціальної позиції в іншу багато в
чому залежить від самої людини, її активності, креативності,
таланта і вольових якостей. Саме наявність або відсутність таких якостей визначає рух людини з однієї верстви в іншу. Ці
верстви, маючи свої якісні і кількісні характеристики, не відділені
одна від одної непрохідною стіною, а скоріше мають розмиті
кордони, проникають одна в одну, даючи можливість людям (соціальним групам і спільнотам) змінювати своє положення.
Соціальна мобільність буває індивідуальною, сімейною, груповою. Вона може бути горизонтальною та вертикальною (рис. 5.7).

Рис. 5.7. Типологія соціальної мобільності
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Під горизонтальною соціальною мобільністю або переміщенням розуміється перехід індивіда або соціального об'єкта з
однієї соціальної групи в іншу, яка розташована на одному й
тому ж рівні. Переміщення якогось індивіда з однієї конфесії в
іншу, з одного громадянства в інше, з одного регіону (поселення) в інше, з однієї сім'ї (як чоловіка, так і дружини) в іншу при
розлученні або при повторному шлюбі, з одного підприємства
на інше за умов збереження при цьому свого професійного статусу – все це приклади горизонтальної соціальної мобільності.
Під вертикальною соціальною мобільністю розуміються ті
відносини, які виникають при переміщенні індивіда або соціального об'єкта з однієї соціальної верстви в іншу. Вертикальна
мобільність, у свою чергу, може бути висхідною і низхідною.
Зокрема, отримання університетського диплома є прикладом
висхідної індивідуальної мобільності за критерієм формальної
кваліфікації, а втрата роботи чи перехід на нижчу посаду – низхідної мобільності за критерієм зайнятості.
Виділяють і два види соціальної мобільності:
 мобільність як добровільне переміщення або циркуляція індивіда в межах соціальної ієрархії;
 мобільність, яка зумовлюється структурними змінами (наприклад, індустріалізацією і демографічними факторами).
За умов урбанізації і індустріалізації відбувається кількісне
зростання професій і відповідна зміна вимог до кваліфікації і
професійної підготовки. Як наслідок, спостерігається відносне
зростання "білих комірців" і зменшення абсолютної чисельності
зайнятих у сільському господарстві. Ступінь індустріалізації фактично корелює з рівнем мобільності, тому що супроводжується
зростанням кількості професій високого статусу і зменшенням
зайнятості у категоріях нижчого рангу (некваліфікована праця).
У межах досліджень мобільності розглядаються рівні і зразки
мобільності ("близька" – між суміжними ієрархічними ступенями і "дальня" – між віддаленими), а також те, на які позиції хто
переміщується, і що визначає відбір при переміщенні. Інтергенераційна мобільність вказує на відносини позицій індивідів до
позицій їх батьків, а інтрагенераційна – на відповідність позицій, які посідає людина в різні моменти її трудового життя. Без363
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умовно, для просування з однієї верстви в іншу або з одного
соціального класу в інший має значення "відмінність у стартових можливостях". Наприклад, у синів міністра і фермера різні
можливості для одержання високих посадових статусів. Тому
загальноприйнятий офіційний погляд, згідно з яким для досягнення будь-яких висот у суспільстві треба лише працювати і
мати здібності, є доволі умовним.
В оцінці соціальної мобільності оперують такими поняттями,
як швидкість та інтенсивність мобільності. Швидкість мобільності – це рух індивіда соціоекономічною шкалою за певний
проміжок часу. Нормальною швидкістю вважають пересування
індивіда на одну-дві сходинки. Раптовий злет або раптове
падіння на декілька позицій за короткий проміжок часу – ознака
кризових чи перехідних суспільств (характерна для сучасної
України). Інтенсивність мобільності – це кількість індивідів,
які змінюють соціальні позиції у вертикальному та горизонтальному напрямах за певний час.
Середній клас та особливості його формування. У багатьох
суспільствах існує та чи інша поляризація населення, спричинена, насамперед, помітною нерівністю доходів, структурним безробіттям і бідністю, а також іншими чинниками соціального
статусу (диференціацією в рівнях освіти, професіоналізму, прагненнях тощо). Тому майже будь-яке суспільство поділяється на
багатих (здатних впливати на економічний розвиток), які отримують більшу частку суспільного продукту, бідних (які мають
мінімальні доходи і вплив), і проміжний прошарок між багатими
і бідними, який має назву "середній клас". У розвинених країнах
він складає основну частину населення, а в багатьох країнах, що
розвиваються, – дуже малий відсоток.
Термін "середній клас" використовується досить широко, хоча точного його визначення досі не існує. Невизначеність поглядів щодо поняття "середній клас" зумовлена різними підходами до соціальної структури суспільства та різними сценаріями
економічного розвитку кожної окремої держави. Термін "середній клас" вперше було запроваджено 1766 р. в "Оксфордському
словнику англійської мови", але в сучасному розумінні він утвердився в Англії приблизно в середині ХІХ ст., хоча концепція
364
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"середини" була системотвірною ще для античного світоустрою:
гармонія, симетрія та інші суспільні поняття спирались на принцип існування потужної середини.
Враховуючи історичні тенденції у змінах поглядів на середній
клас, можна виділити такі основні підходи до його визначення:
1. Середній клас ототожнюється із середнім прошарком і
розглядається як статистичне поняття, а саме, до середнього
класу належать особи, у яких душовий дохід лежить в інтервалі
між прожитковим мінімумом і практично необмеженими
фінансовими можливостями.
2. До середнього класу належать дрібні і середні власники
капіталу, тобто під середнім класом розуміють переважно мале
підприємництво (самозайнята частина населення). Головною
ознакою виступає власність на засоби виробництва, прагнення
отримати прибуток, який є мірилом успіху.
3. Середній клас розглядається як "новий середній клас",
тобто як клас власників інтелектуального капіталу. Він виступає
рушійною силою постіндустріалізації, переходу до економіки
знань і нової соціальної комунікації.
Виходячи з цього, під середнім класом розуміють потужну
соціальну групу в суспільстві, представникам якої притаманні
спільні ознаки у систематичному і відносно самостійному веденні бізнесу чи особистого господарства з відповідно створеними інституційними рамками для цього, певний рівень освіти
та доходів та активна участь у всьому процесі відтворення
(виробництво, розподіл, обмін і споживання продуктами праці),
а не лише в розподілі доходів.
У країнах із розвиненою економічною системою до ознак та
критеріїв, що характеризують середній клас як явище, відносять:
рівень матеріального добробуту та стандарти споживання; рівень освіти, кваліфікації та професійно-кваліфікаційний статус;
специфіку системи мотивації праці, в якій починають домінувати не економічні, а соціальні фактори; особливості професійної
етики; спосіб і стиль життя; місце в системі власності; самоідентифікацію на основі групової ідентичності; рівень впливу на
прийняття рішень. Проте сукупність критеріїв, за якими здійснюється виділення середнього класу, варіює від країни до країни. Тим не менш, основним критерієм віднесення до середнього
класу залишається рівень матеріального забезпечення.
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Основні критеріальні ознаки виділення середнього класу наведено на рис. 5.8. До них включено рівень матеріального забезпечення, освітньо-професійний статус, суб'єктивні і регіональні
ознаки. Виділені групи ознак пов'язані одна з одною.

Рис. 5.8. Критерії виділення середнього класу (за О. П. Пащенко, 2008)
366

Середній клас формується за наявності певних передумов:
 економічних, до яких належать: економічний розвиток дер-
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жави; розвиток підприємництва; зростання доходів населення; наявність власності і накопичення та заощадження (як
похідні від зростання доходів);
 організаційних: 1) наявність системи законодавчих і нормативних актів, що сприятимуть формуванню середнього класу;
2) існування і розвиток громадянського суспільства, з притаманною для нього інституціональною структурою; 3) формування інформаційної інфраструктури (інформаційне забезпечення: системи зв'язку; фінансові, економічні, правові консультаційні послуги; консультування); 4) розвиток міжнародної
науково-технічної співпраці.
Характерною ознакою розвитку середнього класу є також поступові зміни його структури. Якщо на початкових етапах розвитку капіталістичних відносин основу середнього класу становили дрібні власники, то сьогодні більшість середнього класу
економічно розвинених країн утворюють особи найманої праці з
високою освітою та кваліфікацією, які практично гарантують їм
зайнятість і високі доходи. Власність цього "нового середнього
класу" формується переважно шляхом купівлі акцій, участі в
пенсійних та страхових програмах, придбання в кредит житла,
автомібіля тощо.
На середній клас у розвинених суспільствах припадає левова
частка доходів країни. Традиційну основу середнього класу становлять земельні власники, пенсіонери, кваліфіковані робітники, менеджери, науковці, освітяни, медпрацівники, інженернотехнічні працівники, працівники банківських, кредитних та
страхових установ, податкових органів, офіцерський та генеральський склад військових формувань, працівники комунального,
готельного господарства та торгівлі. Всі вони, як правило, володіють власністю, мають стабільний дохід, належать до основного електорату, є законослухняними, соціально відповідальними,
мають прагматичний склад мислення та доволі активні. Для
появи цього класу потрібно мати відкрите громадянське суспільство, яке вміє захищати і захищає свої інтереси.
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5.4. Соціальна нерівність у просторовому вимірі
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Природа нерівності. Дискримінація і соціальне виключення.
У будь-якому суспільстві фундаментальним фактором людського життя є природна і соціальна нерівність людей. Природна
нерівність зумовлена фізіологічними і психічними відмінностями (за статтю, віком, зростом, кольором волосся, темпераментом, рівнем інтелекту тощо). Соціальна нерівність породжується
соціальними відмінностями, які пов'язані з несхожістю виконуваних у суспільстві функцій, різними можливостями і передумовами у володінні ресурсами і винагородами, відзнаками в
укладі життя, у соціальних позиціях тощо.
Неминучість нерівності визначається трьома основними факторами: сама специфіка спільного життя людей потребує впорядкування поведінки і відносин між окремими членами суспільства і соціальними групами; довкілля по-різному сприятливе
до різних індивідів; люди різняться між собою фізично і психічно, тому по-різному відчувають, мислять і діють. Навіть якщо б
не існувало двох перших факторів або їх можна було усунути,
останню відмінність усунути неможливо. Саме вона є головною
підставою для твердження про неминучість соціальної диференціації і соціальної нерівності.
Соціальна нерівність має політичний та економічний аспекти.
Політичний аспект визначає неоднаковий доступ людей до соціальних свобод і прав (обмежена участь у виборах, судочинстві,
сегрегація та ін.), економічний – пов'язаний із процесом розподілу
доходів, нерівністю можливостей, дискримінацією у працевлаштуванні тощо.Отже, нерівність – це соціальна характеристика
певного суспільного стану індивідів, окремих верств населення,
яка відображає їх громадянський статус, політичні і юридичні
права, ставлення до засобів виробництва та його результатів.
Крайніми проявами нерівності є дискримінація та соціальне
виключення. Дискримінація – це руйнівний процес, що утискає
права одних соціальних груп іншими чи звужує можливості
одних груп порівняно з іншими. Дискримінація може бути прямою чи непрямою. У разі, якщо до особи чи групи осіб за їх
певними ознаками ставляться менш прихильно, тобто утиск
368
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прав очевидний, дискримінація є прямою. Вона може бути "відкритою", тобто явно виражатися в тексті закону чи виразно виявлятися в тих або інших діях, або може бути "прихованою",
проте такою, що ідентифікується. Прикладами прямої дискримінації є заборона використання мов національних меншин,
обмеження доступу до екстреної медичної допомоги залежно від
законності перебування особи в країні тощо. Непряма дискримінація має місце в ситуаціях, коли, на перший погляд, нейтральний закон, правило, процедура або дія ставить певну групу в
невигідні умови, тобто можуть виникнути обмеження або привілеї стосовно деяких осіб за їх певними ознаками. Серед прикладів непрямої дискримінації можна виділити ставлення при прийомі на роботу до жінок, які мають малолітніх дітей, особливі
невиправдані вимоги до кандидатів при працевлаштуванні тощо.
Соціальне виключення розуміють як часткове або повне усунення індивідів (соціальних груп) із соціальної структури суспільства і соціального процесу, що супроводжується створенням
умов, націлених на позбавлення індивідів (соціальних груп)
можливостей грати вирішальну роль у суспільстві. Основними
ознаками виключення є динамічність, багатовимірність, кумулятівность і порушення соціальних зв'язків. У сучасному суспільстві воно визначається як комбінований вплив таких факторів, як
відсутність необхідної освіти, погіршення здоров'я, бездомність,
втрата підтримки сім'ї, відсутність можливості працювати.
До чинників ризику, що збільшують небезпеку соціального
виключення з економічного життя, відносять: довготривале безробіття, низьку заробітну плату, некваліфіковану працю, погані
житлові умови тощо. Економічне виключення спостерігається за
умов, коли особа не може стати рівноправним учасником ринку
праці та здійснювати господарську діяльність для отримання
доходу. Значну частку соціально виключених із соціального
середовища становлять маргінальні особи (споживачі наркотиків, колишні ув'язнені, бездомні). Чинниками соціального виключення з культурного життя є: відсутність доступності культурних ресурсів, неможливість використовувати об'єкти культури, брати участь у культурних заходах. Важливим чинником
включеності в соціальне життя на сьогодні виступає доступ369
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ність до електронних ресурсів, отже відсутність основних комп'ютерних навичок, персонального комп'ютера, доступу до
інтернету, соціальних мереж також є ознаками виключення
з віртуального життя.
Виключення за місцем проживання характеризується відсутністю доступності до зручного громадського транспорту, до
закладів освіти та охорони здоров'я, проживання в екологічно
забрудненому середовищі, наявність у своєму оточенні компактно проживаючих маргіналізованих прошарків населення.
Так, у сучасному урбанізованому суспільстві село в цілому
виявилося витісненим на периферію, виключеним із "мейнстріма" соціокультурного процесу. Сільська місцевість порівняно з міською вирізняється менш комфортними умовами життя, більш напруженою ситуацією на ринку праці і необхідністю
долати певні відстані для отримання тих послуг, які міський
житель отримує швидше.
Оцінювання нерівності. Нерівність розподілу можна аналізувати на основі даних про розподіл доходів, видатків або
споживання. Основними показниками розподілу доходів населення є децильний коефіцієнт, коефіцієнт фондів, крива Лоренца та коефіцієнт Джині. Саме ці показники рекомендує використовувати ООН.
Децильний коефіцієнт диференціації доходів населення показує у скільки разів мінімальні доходи 10 % найбагатшого населення перевищують максимальні доходи 10 % найменш забезпеченого населення:
𝐾 = ,
(5.6)

де 𝐾 – децильний коефіцієнт; 𝑑 – девята дециль; 𝑑 – перша
дециль.
Коефіцієнт фондів показує, у скільки разів середні доходи
10 % найбагатшого населення перевищують середні доходи
10 % найменш забезпеченого населення.
𝐾 =

,

(5.7)

де 𝑋 – середні доходи 10% найбагатшого населення; 𝑋 – середні доходи 10% найменш забезпеченого населення. Недоліком
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децильного коефіцієнта та коефіцієнта фондів є часткове використання інформації про розподіл доходів тільки в межах крайніх
децильних груп. Тому ці коефіцієнти найчастіше використовують
для характеристики розриву між доходами багатих і бідних.
Графічний підхід до вимірювання ступеня нерівності в доходах був запропонований американським економістом Максом
Лоренцом (1876–1959) – відповідне графічне зображення відоме
як крива Лоренца. По осі Х відкладають кумулятивну частку
(відсоток) одержувачів доходів (переважно поділених по 20 % –
квінтилях або 10 % – децилях); по осі Y – кумулятивний відсоток одержуваного доходу (від загального доходу всього суспільства). Бісектриса відображає абсолютно рівномірний розподіл
доходів у суспільстві (всі отримують однаковий дохід). Крива
Лоренца буде збігатись із бісектрисою за умови, якщо 10 % домогосподарств будуть отримувати десяту частину всього доходу, 20 % – п'яту частину, 50 % – половину і т. ін. Отже, чим
ближча крива Лоренца до бісектриси, тим більш рівномірним є
розподіл доходів і навпаки (рис. 5.9).

Рис. 5.9. Загальний вигляд кривої Лоренца
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Одним із найважливіших показників нерівності розподілу
доходів є коефіцієнт Джині. Цей коефіцієнт був розроблений
італійським статистиком Корадо Джині (1884–1965). На сьогодні існує чимало способів обчислення цього показника. Зокрема,
значення цього коефіцієнта дорівнює відношенню площі, обмеженою діагоналлю та кривою Лоренца (А) до площі трикутника
під діагоналлю (А+В) (рис. 5.9):
𝐺=

= 2· 𝐴 = 2·

− 𝐵 = 1 − 2𝐵.

(5.8)

Оскільки А + В = 0,5, то G = 1 – 2B.
Площу фігури B можна визначити за формулою

Площа трапезоїда =

· 50 +

· ∑

𝑖 · 𝑆𝑌

,

(5.9)

де 𝑁 – кількість квантилів, наприклад, 5 – для квінтилів, 10 – для
децилів, 100 – для процентилів.
SYq – частка доходу, що припадає на q-тий квантиль.
Якщо досліджувана сукупність розбита на 10 рівновеликих
груп (децилів) і доходи кожного дециля виражені у відсотках, то
коефіцієнт Джині можна розрахувати за такою формулою:
(5.10)
𝐺 = 110 − 0,2 ∑ 𝑑 ,
де 𝑑 – частка і-тої групи в загальному обсязі ознаки (частка доходів).
Гендерна нерівність і особливості її прояву. Гендер розглядається як соціальна роль, статус і поведінка людини відповідної статі, які визначають соціальні її можливості в доступі до
суспільних ресурсів – владних та управлінських структур, у
професійній діяльності і на ринку праці загалом, в освіті, у сім'ї
тощо. Нова для України, але добре розвинена у західних країнах
гендерна географія, як складова соціальної географії, вивчає
територіальні відміни гендерних "дисбалансів" у суспільногеографічних процесах та гендерну ідентифікацію в регіональному соціумі. Досліджуються регіональні відміни гендерних
співвідношень у суспільно-географічних процесах, регіональні
особливості гендерної ідентифікації та сприйняття гендерних
ролей у суспільстві.
На відміну від терміна "стать", що характеризує біологічну
ідентифікацію чоловіків і жінок, гендер відображає соціальну
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різницю в їх ролях, поведінці, сприйнятті цієї поведінки, ментальних характеристиках. Ці соціальні характеристики здатні змінюватися в різних культурах.
Загальноприйняті норми, судження, які стосуються розподілу
суспільних ролей чоловіків і жінок, норм їх поведінки, мають
назву гендерних стереотипів. Гендерні ролі визначають як прищеплені навички поведінки чоловіків і жінок у даному конкретному суспільстві чи соціальній групі, де люди традиційно сприймають певні види діяльності як чоловічі або жіночі. Такі уявлення
залежать від віку, расової, етнічної належності, культури, релігії,
а також від географічних, політичних та економічних чинників.
Гендерна нерівність є одним із проявів соціально-економічної диференціації населення, що зумовлює різні можливості
самореалізації чоловіків та жінок у суспільстві. Пошиерною є
дискримінація за ознакою статі – нерівне ставлення до чоловіків
і жінок при працевлаштуванні, наданні доступу до освіти, ресурсів, у догляді за дітьми тощо.
Гендерна нерівність певною мірою притаманна всім суспільствам, незалежно від рівня соціально-економічного розвитку,
державного ладу або політичного устрою країни. Різні соціальні
ролі, які покладає суспільство на жінок та чоловіків, визначають
нерівні можливості реалізації цих гендерних груп в окремих
сферах життя: в доступі до владних структур, здобутті освіти,
становищі на ринку праці та можливостях отримання доходу,
володінні власністю та прийнятті рішень на рівні домогосподарства тощо. Жінки та чоловіки повинні користуватися однаковим
суспільним статусом, мати однакові умови для реалізації всіх
прав людини, однакові можливості робити внесок у політичний,
економічний, соціальний розвиток держави, а також рівною
мірою користуватися результатами розвитку. З огляду на це
законодавством України визначено поняття ґендерної рівності
як "рівний правовий статус жінок і чоловіків та рівні можливості для його реалізації, що дозволяє особам обох статей брати
рівну участь в житті суспільства".
Незважаючи на відповідність вітчизняної законодавчої бази вимогам міжнародних документів з питань гендерної рівності, сформованість відповідного інституційного середови373
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ща, наявність уповноважених органів, що опікуються проблемами гендерної нерівності в суспільстві, дана проблема
залишається актуальною для України. Гендерна диференціація в рівнях доходів населення, гендерні викривлення на ринку праці та у сфері прийняття рішень, невідповідності соціально-демографічного розвитку залишаються вагомими чинниками соціального виключення, що проявляються у відстороненні жіночої половини населення від владних повноважень, обмеженні для них можливостей гідної зайнятості та
доступу до економічних ресурсів.
Просторовий прояв і особливості гендерних співвідношень
зумовлюються такими чинниками:
 державною стратегією гендерної політики, законодавчим та
інституціональним її забезпеченням;
 рівнем соціально-економічного розвитку території та якістю
життя населення;
 рівнем урбанізації території та спеціалізацією господарства;
 способом життя та ментальністю населення;
 поширеними гендерними стереотипами в суспільстві.
Територіальна соціальна нерівність. Відмінності у формуванні соціальної структури і соціальному розвитку територій,
яка набуває системних диспропорцій, неминуче призводить до
деградації регіональних соціумів. За такої ситуації населення
потерпає від цілої низки дефіцитів, пов'язаних із територіальними дефіцитами, що асоціюється із соціальною нерівністю за
географічною ознакою.
Пом'якшення або подолання територіальної соціальної нерівності тісно пов'язане з поняттям справедливості, особливість якої полягає в тому, щоб забезпечити справедливий територіальний розподіл, передусім соціального характеру. Головним принципом територіальної справедливості є принцип
універсальності: обсяг прав людини, її статусні позиції не
повинні залежати від її географічного місця проживання: люди, які проживають у різних частинах країни, повинні мати
рівне право задовольняти свої нагальні потреби: освіту, охорону здоров'я тощо.
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Тим не менш, територіальна соціальна нерівність проявляється в суспільних відносинах через:
 існування регіональної диференціації у задоволенні життєвих
потреб людей, створенні умов життєдіяльності, визнаних суспільно необхідними (в аспектах надання доступу до конкурентоздатної професійної освіти, спеціалізованої медичної допомоги, джерел інформації, духовних та історико-культурних надбань, забезпечення житлом низько- і середньодохідних верств);
 існування різниці в соціальному статусі суб'єктів суспільних
взаємодій у різних країнах, регіонах і поселеннях, що визначає можливості задоволення життєвих потреб і способи життєдіяльності (на засадах прийнятних можливостей і засобів
асиміляції в спільнотах, видів і механізмів економічної діяльності та співпраці);
 територіальні диспропорції рівнів соціального розвитку, зокрема розвитку соціальної і транспортної інфраструктури.
Фактори, які зумовлюють територіальну соціальну диференціацію, пов'язані з характеристиками:
 середовища і способу життя функціонально-територіальних спільнот різних масштабів, у т. ч.: природно-кліматичними та екологічними умовами; етнонаціональним і релігійно-конфесійним складом; рівнем урбанізації систем розселення; диверсифікованістю, спеціалізацією, рівнем експортоорієнтованості територіальних господарських систем, структурою і масштабами офіційної і "тіньової" зайнятості,
а також внутрішньо- й міждержавних трудових міграцій населення; рівнем його доходів, часткою в них заробітної плати
і соціальних виплат; масштабами маргіналізації, асоціальної
поведінки та поширеності шкідливих звичок;
 медико-демографічними, у т. ч.: статево-віковою структурою
населення; рівнем його природного відтворення; обсягами і динамікою захворюваності на соціально небезпечні патології, що
скорочують тривалість економічно й суспільно активного життя;
 цільових параметрів функціонування й розвитку конкретної
макросоціальної системи, що визначають певну ефективність
соціального забезпечення і захисту населення, зокрема через:
зміст і механізми реалізації законодавчо гарантованих прав
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особи і громадянина на працю, на пенсійне та інше забезпечення, на задоволення суспільно необхідних і приватних потреб, участь в інститутах громадянського суспільства; організаційно-технологічні умови реалізації відповідних прав і потреб, підходи до формування територіальних систем побутової інфраструктури, розподіл міжбюджетних повноважень,
практику захисту цільових статей видатків.
З другого боку, масштаби та динаміку процесів соціальної
стратифікації за характеристиками рівня задоволення суспільно
необхідних і приватних потреб населення можна також розглядати як фактори просторової організації виробництва, внутрішньо- й міждержавної та транскордонної регіоналізації, зважаючи
на їх безпосередній вплив на якість загальних умов суспільного
відтворення через формування соціогуманітарних та інноваційних факторів і стимулів зростання.
Нерівність у стандартах життя населення різних типів населених пунктів також виступає одним із чинників зростання
соціальної напруженості в суспільстві. Історично склалося, що
доходи, споживання, наявність певного майна відрізняються в
мешканців сіл, малих і великих міст. У цілому в сільських населених пунктах умови для людського розвитку набагато менш
сприятливі, ніж у містах.
Таким чином, наявна гетерогенність соціуму, який складається з взаємопов'язаної множинності відповідних елементів,
складових частин, сегментів, знаходить прояв і у просторовому
(а також поселенському) плані.
5.5. Рівень життя як соціально-економічна категорія
Рівень життя населення: еволюція наукових поглядів та
сучасне розуміння. У соціальній географії значне місце посідають дослідження рівня життя населення, його зіставна оцінка
щодо різних країн, регіонів, районів, міст. Категорія "рівень
життя населення" фіксує дуже різносторонні аспекти дійсності.
Вона є близькою за своїм змістом до термінів "добробут", "матеріальне благополуччя", "матеріальна забезпеченість", виступає
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основою формування відповідної "якості життя населення" тієї чи
іншої території. В історії дослідження рівня життя населення від
часів класичної політекономії донині можна виділити три етапи.
І етап – ранній (до першої половини ХІХ ст.), етап становлення класичної політекономії. Початкові спроби осмислення
проблем, пов'язаних із рівнем життя населення та зародження
термінології збіглися з періодом формування капіталістичних
відносин. Спочатку питання життєвого рівня населення розглядалися переважно економістами (У. Петті, Ф. Кене, А. Сміт,
Д. Рікардо та ін.). У. Петті досліджував вплив оподаткування на
рівень життя населення і зробив висновок, що зростання податкового навантаження не спричинює погіршення добробуту населення, оскільки, по-перше, при рівномірному оподаткуванні
всіх зберігається статусний рівень у суспільстві, по-друге, податки повертаються до платників із системи соціального забезпечення. Програючи в чомусь одному, людина виграє в іншому.
А. Сміт досліджував залежність між продуктивністю праці та
заробітною платою. Таким чином, перші дослідження життєвого
рівня населення виконувалися на макрорівні і стосувалися переважно окремих його аспектів: визначення механізму нарахування та розміру заробітної плати, подолання бідності та ін.
ІІ етап – друга половина ХІХ ст. – 20 ті рр. ХХ ст. Акценти
переміщуються з політико-економічного на економіко-статистичний напрям аналітичної оцінки рівня життя, відбувається
перехід від макро- до мікрорівня досліджень. Трактування рівня
життя розширюється, запроваджуються статистичні методи,
формулюються закономірності споживчої поведінки людей. На
зазначеному етапі відомі економісти (Е. Енгель, В. Парето,
А. Маршал, А. Пігу та ін.) аналізували реальні умови життя і
фактичне споживання людей, що традиційно склалися в різних
регіонах; визначалися необхідні величини заробітної плати залежно від галузей виробництва. Зокрема, Е. Енгель знайшов
низку залежностей між доходами й витратами населення, які
згодом були названі "законами Енгеля". Він дійшов висновків,
що зі збільшенням доходу в бюджеті сім'ї частка витрат на харчування зменшується (І закон); частка витрат на одяг не змінюється (II закон); частка витрат на житло, у т. ч. опалення й освіт377
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лення, залишається постійною (III закон); частка витрат на освіту й лікування збільшується (IV закон).
У рамках уявлень ідеологів економічної теорії добробуту (засновником якої вважають А. Пігу) основою добробуту людей
вважалось накопичення національного капіталу, а показником
рівня добробуту – зростання кількості благ на душу населення
або чистий дохід нації, який функціонально залежить від ресурсів капіталу, землі і праці. З того часу економічний фактор протягом багатьох років небезпідставно виступає основою зростання рівня життя.
Відомий італійський економіст В. Парето при обґрунтуванні
принципів суспільної користі, оптимального розподілу економічних ресурсів і вироблених благ зробив фундаментальні висновки щодо існування певного оптимуму. Цей оптимум існує, якщо
в результаті певної (економічної) події один чи декілька індивідів поліпшують своє становище, але при цьому не погіршується
стан інших членів суспільства, і це сприяє зростанню суспільного добробуту. Критерієм оптимальності виступає не сумарна
максимізація ресурсів, а максимум користі для кожної окремої
людини відповідно до наявних ресурсів та економічних можливостей. Закон розподілу доходів Парето виражав залежність між
величиною доходу та кількістю його отримувачів, основану на
розподілі здібностей людей. Відштовхуючись від "суспільної
гетерогенності", вчений стверджував, що "нерівності, властивій
людській істоті, відповідає економічна і соціальна нерівність".
ІІІ етап – 20-ті рр. ХХ ст. – наш час. Основну увагу науковці
приділяють питанням гармонізації інтересів різних суспільних
верств населення, реалізації механізмів обмеження невиправданого рівня диференціації доходів та подолання бідності. У світовій науці відбулося перенесення акцентів досліджень з економічних на соціальні. Центральним елементом економічної системи визнається людина, економіка працює для задоволення її
потреб та інтересів. Значно збагачується термінологічна база
досліджень, поряд із поняттям "рівень життя" дедалі частіше
кажуть про "спосіб життя", "стиль життя", "якість життя", "людський розвиток". На цьому етапі розробляються методики визначення життєвого рівня населення (як держави в цілому, так
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і окремих регіонів) і кардинально змінюється мета досліджень (не
збільшення загального добробуту країн і регіонів, а створення
умов для максимального розвитку людини), що зумовлює розробку принципово нових підходів до визначення суті та вимірювання рівня життя. Поруч з об'єктивними методами оцінки дедалі
більшої популярності набувають суб'єктивні оцінки добробуту.
З розпадом СРСР дослідження рівня життя населення стали
актуальними для всіх колишніх республік через негативні наслідки кризових явищ при переході до ринку. Нові умови господарювання вимагали пристосування статистичної бази до реалій
життя. Наприкінці 2002 р. Статистичний комітет СНД опублікував систему індикаторів для оцінки рівня життя населення в
пострадянських країнах, до якої включив макроекономічні і
демографічні показники, показники економічної активності,
матеріальної забезпеченості, особистого споживання, житлових
умов, соціальної напруги. З цим дослідження рівня життя набули нового змісту і звучання.
В Україні дослідження рівня життя наразі є затребуваними.
Вивчаються явища бідності, аналізуються доходи і витрати,
майнове розшарування, вивчається середній клас та особливості
його формування в Україні. На думку фахівців, категорія "рівень
життя" є відносною, оскільки залежить не тільки від рівня реальних доходів та споживання, а й міри розвитку самих потреб.
Це складна соціально-економічна категорія, основними характеристиками якої є: 1) динамічність; 2) широке та вузьке її тлумачення; 3) виділення макро- та мікрорівня досліджень; 4) індивідуальне та суспільне навантаження категорії; 5) задоволення
певного виду потреб населення; 6) врахування об'єктивних відмінностей у рівні життя населення внаслідок докладання праці
в різних видах економічної діяльності та регіональних відмінностей розвитку.
Виходячи з положень концепції людського розвитку, в широкому
сенсі рівень життя населення слід розглядати як соціальноекономічну категорію, що характеризує ступінь задоволення, формування і розвитку потреб людей з метою їх всебічного розвитку,
який детермінований доступністю і рівнем використання життєвих можливостей в умовах конкретного життєвого середовища.
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Фактори формування рівня життя населення. Універсальну класифікацію факторів формування рівня життя населення
розробити важко, оскільки категорія є складною і багатогранною
та має властивість змінюватися з часом, оскільки змінюються
матеріальні та духовні потреби населення тієї чи іншої території.
Як правило, класифікація факторів, які впливають на рівень
життя населення, здійснюється за кількома ознаками: 1) за характером впливу на рівень життя населення – фактори опосередкованого та безпосереднього впливу; 2) за сферою дії – фактори,
що впливають на рівень життя населення в цілому, та фактори,
які впливають на окремі його елементи; 3) за участю у формуванні, зміні рівня життя – на глобальні (рівень держави) й фактори на рівні сім'ї; 4) за характером факторів: економічні, виробничі, демографічні, природно-кліматичні тощо. У соціальній
географії важлива та класифікація факторів, яка б достатньо
повно враховувала соціально-економіко-географічну сутність та
системний характер категорії, дозволяла виявити найвагоміші
чинники на різних територіальних рівнях.
За рівнем виникнення фактори впливу на рівень життя населення поділяють на три великі групи: загальнодержавні, регіональні і локальні.
До загальнодержавних факторів відносять:
1) Законодавче та нормативне забезпечення соціального розвитку і формування ринку праці, яке визначає правила економічної поведінки громадян, мінімальні соціальні стандарти тощо;
2) Політка доходів у державі, включаючи податкову, кредитну та інвестиційну політику;
3) Демографічні фактори (чисельність населення, його статево-вікова, соціально-професійна структура);
4) Природно-кліматичні та екологічні фактори;
5) Політична стабільність і відсутність конфліктів.
До регіональних факторів впливу на формування рівня життя
відносять:
1) суспільно-географічне положення регіону;
2) тип регіону (постіндустріальні міста, індустріальні регіони,
аграрні регіони);
3) рівень соціально-економічного розвитку регіону;
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4) регіонально-економічні чинники (рівень інфляції, цінова
політика, регіональні програми розвитку, зайнятості тощо);
5) регіональна демографічна ситуація.
До локальних факторів слід віднести фактори-характеристики самого населення, конкретних домогосподарств і фактори-характеристики середовища. Локальні фактори суб'єктивного характеру стосуються безпосередньо типів домогосподарств (їх демографічного складу, структури сімей, кількості
працюючих та утриманців, етнічних та соціально-професійних
характеристик), економічного положення тощо. Локальні фактори об'єктивного характеру – це тип поселення – розмір, статус, віддаленість від столиць і транспортної інфраструктури,
ступінь облаштованості території, структура економіки тощо.
Від того, живе людина у великому прогресуючому поселенні чи
периферійному селі, залежить її працевлаштування, особливості
праці і побуту і рівень життя.
Оцінювання рівня життя. Через неможливість характеристики життєвого рівня за допомогою будь-якого одного показника оцінювати й досліджувати цю категорію можливо лише з
використанням системи статистичних показників. Для цього на
різних територіальних рівнях для оцінки рівня життя застосовують різні методики, за допомогою яких характеризується матеріальне становище домогосподарств і більш широке коло аспектів формування рівня життя населення.
Існуючі методики оцінки рівня життя можна поділити на дві
основні групи: методики суб'єктивної і об'єктивної оцінки. Перший підхід передбачає оцінку суб'єктивної думки населення
щодо рівня життя на основі збору первинних даних у ході опитування населення. Як правило, такі опитування здійснюються в
рамках окремих країн, отже міжнародні зіставлення рідко базуються на цьому підході. Перевагою суб'єктивного підходу є те,
що отримується більш достовірна інформація від респондентів,
проте доволі складною є організація масштабних опитувань,
високою є їх вартість порівняно з тими методиками, які спираються на дані офіційної статистики (об'єктивна оцінка). Вибір
того чи іншого методу оцінювання залежить від цілей дослідження, наявності даних і можливостей їх одержання.
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Міжнародна статистика рівня життя почала активно розвиватися у 1960-ті рр. Зокрема, у 1978 р. експертами ООН була розроблена система показників оцінки рівня життя населення країн,
яка вміщувала 12 основних їх груп:
 демографічні характеристики населення (народжуваність,
смертність, захворюваність, тривалість життя і т. ін.);
 санітарно-гігієнічні умови життя;
 споживання продуктів харчування;
 житлові умови і забезпеченість споживчими благами тривалого
користування (автомобіль, холодильник, телевізор і т. ін.);
 освіта і культура;
 зайнятість і умови праці;
 доходи і витрати населення;
 вартість життя і споживчі ціни;
 транспортні засоби;
 організація відпочинку, фізкультура і спорт;
 соціальне забезпечення;
 свобода людини.
Крім названих груп, Статистичною комісією ООН були виділені додаткові інформаційні показники, які не є безпосередніми
характеристиками рівня життя, однак є базовими для його формування: національний дохід; ВВП на душу населення і середньорічні темпи його зростання; обсяг і види соціального обслуговування; витрати на особисте споживання, їх структура і середньорічні темпи зростання; густота населення; транспортне обслуговування населення; робота засобів зв'язку. Зокрема, показники кінцевого споживання та структури споживчих витрат
вказують на рівень життя загалом. Якщо в розвинених країнах
відносно високу частку становлять витрати на придбання предметів споживання тривалого користування, витрати на освіту й
охорону здоров'я, вища частка нагромаджень й інвестицій у
нерухомість, то у країнах зі слабкою економікою і низьким рівнем життя переважають витрати на харчування та предмети
першої необхідності. З 1990-х рр. для загальної оцінки рівня
життя населення країн ООН активно використовує індекс людського розвитку.
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Використання потужної системи показників дає змогу конкретними кількісними значеннями охарактеризувати рівень життя населення та його динаміку і на регіональному рівні в межах
окремих країн. Для регіональної оцінки застосовується, як правило, ієрархічна система показників, які об'єднуються у блоки.
Через розрахунок проміжних індексів по кожному з блоків розраховується і інтегральний індекс рівня життя населення, на
основі чого виконується наступне порівняльне зіставлення рівнів життя населення регіонів.
Феномен бідності та географія бідності. Існування соціальної диференціації, у т. ч. і в територіальному аспекті, актуалізує проблематику бідності – системного, історично зумовленого
багатофакторного економічного і соціокультурного явища сучасності. Вихід цієї проблематики на перший план зумовлений
впливом на бідність суспільно-географічних факторів, наявністю тісної кореляційної залежності в поширенні бідності та територіальної організації суспільства. Перетворення бідності на
значущий фактор геоекономічної, геополітичної та геокультурної динаміки є дуже характерним явищем для світу в цілому і
для України зокрема.
Історія людства – це історія формування і відтворення соціальних контрастів на міжособистісному, груповому, регіональному та міжнародному рівнях. Не є винятком і сучасний період,
що характеризується вираженою на всіх рівнях соціальнотериторіальною нерівністю. У глобальному масштабі – це наявність "багатої Півночі", де нині концентрується 15 % населення і
близько половини світового ВВП, і "бідного Півдня", розвиток
якого спирається на первинний сектор (гірничодобувну промисловість, сільське господарство).
Основна складність дослідження бідності полягає у відсутності точного визначення, яке б давало змогу проводити кількісну
оцінку цього явища. У документах ООН підкреслюються чотири
основні прояви бідності: коротке життя; низька професійноосвітня підготовка; позбавлення економічної бази нормального
життя – чистої питної води, медичних послуг, якісного харчування; усунення від суспільного життя.
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За визначенням Євросоюзу, бідними вважаються "люди, чиї
ресурси (матеріальні, культурні та соціальні) настільки низькі,
що вони виключаються з мінімального способу життя, прийнятного для країни, у якій вони проживають". Бідність – це
соціальне положення людини чи групи людей, що характеризується відсутністю необхідних засобів для того, щоб здійснювати "нормальне" (відповідно до норм прийнятих даним суспільством) життя.
Дохід є не єдиним показником бідності. Наприклад, результати глобального Індекс багатовимірної бідності ПРООН
2019 р.17, свідчать про різні прояви бідності, з якими стикаються 1,3 млрд бідних у сферах охорони здоров'я, освіти та рівня
життя. Понад дві третини тих, хто вважається бідними – а це
886 млн осіб – живуть у країнах із середнім рівнем достатку.
Решта 440 млн живуть у країнах із низьким рівнем достатку.
Досить часто бідне населення не має коштів перш за все на
задоволення фізіологічних потреб, зокрема харчування. Так, за
даними Глобального індексу голоду (в якому не представлені
розвинені країни) 201918, розрахованому на основі чотирьох
показників (дитяча смертність, недоїдання, виснаження дітей
(вага відносно віку) і затримка росту в дітей), у світі сьогодні
недоїдають быльше 820 млн осіб.
Найбільші дискусії щодо оцінки бідності лежать у розумінні
бідності як абсолютної чи відносної при виборі відповідних
критеріїв її вимірювання. Абсолютна бідність визначається
шляхом порівняння загального доходу індивідуума чи сім'ї із
загальною вартістю деякого кошику товарів та послуг, що становлять базові потреби в суспільстві. Люди, чиї доходи менші
від базових потреб перелічених у кошику, живуть в абсолютній
бідності. Цей підхід через прожитковий мінімум (і мінімум зарплат), які встановлюються щорічно, реалізований і в Україні.

17
The 2019 Global Multidimensional Poverty Index. URL: http://hdr.undp.org
/en/2019-MPI
18
Global Hunger Index 2019: The Challenge of Hunger and Climate Challenge. URL: https://www.globalhungerindex.org
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Для оцінки бідності на рівні країн і міжнародних порівнянь
ООН встановлює абсолютну межу бідності за рівнем споживання: межа нижче 17 дол США за ПКС на особу визначена як світова межа бідності, менше 5 дол США за ПКС на особу на добу
– межа для країн Східної і Центральної Європи. За першим показником, 78 % населення України потрапляють за межу бідності, за другим показником приблизно 3 % населення слід вважати
абсолютно бідними. Відповідно до рекомендацій ВООЗ, раціон
менше 2100 кКал на особу на добу – абсолютна межа бідності за
показником споживання.
Визначаючи відносну бідність, порівнюють загальний дохід
особи чи сім'ї та структуру витрат у суспільстві. Люди із нижчим рівнем доходу, що витрачають більшу частку своїх доходів
на кошик товарів та послуг порівняно з деякими пороговими
значеннями, встановленими на підставі середнього у суспільстві
розміру цієї частки, вважаються відносно бідними.
Відносною (національною) межею бідності в Україні визначено 75 %-й поріг медіанного рівня сукупних еквівалентних
витрат у розрахунку на умовного дорослого, що визначається за
даними обстеження умов життя домогосподарств України. Частка витрат на харчування в бюджеті вищ е 60% – межа бідності,
визначена за структурним критерієм.
Бідність – явище, яке достатньо чітко диференційовано у
просторі. При цьому розрізняють бідність регіонів (територій)
і бідність у регіонах (на територіях). Під бідністю регіонів (поселень, територій) розуміють такий стан, за якого існує невідповідність між досягнутим середнім рівнем задоволення потреб у
країні та здатністю господарства конкретної території його забезпечувати. Бідність у регіонах означає стан, за якого виникає
невідповідність між досягнутим рівнем задоволення потреб населення і можливостями їх задоволення в окремих соціальних
груп населення (тобто до бідних зазвичай відносять людей, які
не мають коштів на мінімальний національний стандарт споживання (прожитковий мінімум).
На відміну від традиційних підходів до оцінки бідності, які
базуються на монетарних критеріях, бідність за умовами життя
(депривація) характеризує позбавлення населення в тих чи ін385
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ших життєвих благах. Проблема бідності за умовами життя охоплює широкий спектр ознак – від харчування, забезпеченості
непродовольчими товарами та послугами до можливості включатися в суспільне життя та доступності закладів соціальної
інфраструктури.
5.6. Соціально-географічна концептуалізація
якості життя населення

Зміст категорії "якість життя населення". Під якістю
життя населення сьогодні найчастіше розуміють комплексну
характеристику природно-кліматичних, соціально-економічних,
екологічних, соціокультурних умов життєдіяльності населення і
положення людини в суспільстві. Однак перш ніж людство дійшло до такого загального розуміння якості життя, представниками різних галузей знань було докладено чимало зусиль у напрямі осмислення цієї категорії, а також інших понять, які передували її виникненню та широкому вжитку.
Філософами якість життя населення, як правило, обґрунтовується як складний феномен, який характеризує рівень самореалізації людини, можливості її розвитку, різні рівні прояву потреб
(індивідуальний і системно-соціальний). Категорія розглядається часто в рамках загальної філософії якості з позицій цивілізаційного розвитку і соціоприродної коеволюції. Економісти і
соціологи, які виступають лідерами за кількістю публікацій у
проблематиці якості життя, звертають увагу насамперед на задоволення потреб і якість споживання, хоча деякі роботи вказують на те, що ця категорія характеризує і саме населення.
Якість життя населення фіксує дуже різні і цікаві для соціальної географії аспекти дійсності. Частина з них вже давно освоєна наукою, і цей досвід є цінним надбанням для сучасної оцінки умов життя і стану населення. Вже у 1879 р. відомий економіст і медико-географ С.А. Подолинський видає книгу "Життя
й здоров'я людей на Україні", в якій називає найважливіші параметри, що визначають здоров'я суспільства: смертність, народжуваність, стать, тривалість життя, темперамент, спадковість,
386
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дитячу смертність, визначає роль природного і штучного середовища у життєдіяльності українців.
З того часу і до сьогодні якість життя населення належить до
тих предметів вивчення, які детерміновані реальними умовами
розвитку (процесом освоєння територій) у різних країнах, і навіть у межах однієї країни. Розуміння проблем, які потрапляють
у поле даної категорії, неоднакове у просторі і часі, а історія її
опрацювання у світі повністю відповідає логіці і особливостям
розвитку власне соціальної географії в різних соціокультурних
середовищах протягом другої половини ХХ ст. і початку ХХІ ст.
З позицій соціальної географії якість життя населення – це
категорія, що характеризує умови життєдіяльності та розвитку населення у конкретному середовищі з погляду його здатності забезпечувати відновлення і збалансований розвиток суспільства. Зауважимо, що в соціальній географії "якість" розуміється не як рівень "добротності" життя чи ступінь відсутності
недоліків і вад у задоволенні потреб, а як сукупність характеристик, які свідчать про те, що конкретні особливості життєдіяльності населення, умови проживання і стан населення є
саме такими, а не іншими (тут діє інше філософське розуміння
"якості" – як набору певних характеристик і властивостей). Тому
і якість життя населення – це певний ступінь однорідності ознак
середовища життєдіяльності і характеристик регіонального соціуму, що дозволяють йому відігравати свою роль у соціальноекономічному розвитку країни. На перший план тут виходить
гносеологічний аспект – йдеться про особливості перебігу процесів життєдіяльності в регіонах як геосоціосистемах.
Взаємозв'язок категорій "добробут", "рівень життя",
"умови життя", "спосіб життя" як складових якості
життя населення. Критично оцінена структура і зміст якості
життя населення та її взаємозв'язок з іншими близькими категоріями впливає на особливості її сприйняття. Тривала ідеологополітична традиція ігнорування терміна "якість життя" привела
до частого вживання і кращої розробленості інших категорій –
"народний добробут", "спосіб життя", "умови життя". Разом із
цим у перехідний період на перший план вийшли проблеми матеріального забезпечення і соціального розшарування, в резуль387
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таті чого така категорія, як "рівень життя", перевершила свій
природний зміст, і з нею стали пов'язувати майже все – від особистого благополуччя до майбутнього країни в цілому. Зрозумілим є інтерес географів до категорії "спосіб життя", адже він
пов'язується з різницею у зайнятості, традиціях господарювання
і характеристиках відтворення населення – з тими ознаками, які
функціонально прив'язані до простору. Але найскладнішою категорію залишається "якість життя" – можливо через автоматичне питання "яке життя вважати якісним, а яке – ні", можливо
через заздалегідь відому складність формалізувати якісні характеристики життя: комфорт, безпеку, свободу тощо.
Якщо графічно відобразити положення якості життя щодо
близьких за змістом категорій, які або входять до її складу
(рівень життя, умови життя, стан населення), або є фактором
прямої дії на неї (спосіб життя), то картина буде мати вигляд,
який наведено на рис. 5.10.

СТАН НАСЕЛЕННЯ ТА ЙОГО
ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РІВЕНЬ
ЖИТТЯ
НАСЕЛЕННЯ

ДОБРОБУТ
НАСЕЛЕННЯ

ЯКІСТЬ ЖИТТЯ
НАСЕЛЕННЯ

СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ

УМОВИ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ

СПОСІБ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ

Рис. 5.10. Місце категорії "якість життя населення"
серед близьких категорій

З рисунка видно, що рівень життя визначається через економічні, соціальні, екологічні та інші зовнішні умови існування
населення в їх поєднанні з певним способом життя населення.
Категорія добробут відображає, крім цього тандему, ще і стан
самого населення в соціально-економічній реальності його фактичного життя. В українській економічній науці добробут розглядається як сукупність умов життєдіяльності людини (насе388
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лення), які створюються під час виробництва, розподілу, обміну,
споживання, формують ієрархію потреб та визначають їх задоволення. У зарубіжній науці під добробутом розуміють певний
стан задоволення потреб індивідів, суспільства, певний досягнутий рівень корисності, сформований кількістю доступних благ.
Зрештою, якість життя включає всі ці характеристики,
а також конкретний суспільно-географічний, "позиційний" контекст розгортання процесу соціального розвитку у відповідній
геополітичній, геоекономічній системі координат.
За допомогою якості життя населення характеризуються суттєві обставини життя конкретної територіальної спільноти людей. Фактично це – характеристика дієздатності соціуму у конкретних суспільно-географічних, макроекономічних і політичних
умовах. Щодо інших близьких категорій якість життя населення
посідає більш високу сходинку ієрархії.
Якість життя населення "фіксує" здатність конкретного
географічного середовища (економічного, соціального, політичного, культурного) "конвертувати" наявні на сьогодні й історично сформовані на певній території умови життя в характеристики самого населення через відповідний спосіб життя
і здобутий на основі цього рівень життя.
Структура категорії "якість життя" і критерії її оцінки.
Оцінка якості життя населення має спиратися на існуючі сучасні
концепції і теорії, які поясняють як процес соціальноекономічного розвитку країн і регіонів, так і його результати.
Найважливішими серед них слід визнати: концепцію збалансованого розвитку (або геосистемний підхід), геоекономічний та
геостратегічний підходи. Останній передбачає компроміс між
діяльністю, що забезпечує короткотермінові і перспективні цілі
розвитку, а також стійку (стратегічну) безпеку соціальноекономічної та екологічної систем і населення. Тому в основу
методики повинні бути покладені найважливіші принципи регіонального розвитку: збалансованість, конкурентоздатність і
безпека. Пошук конкретних критеріїв і показників оцінки здійснюється в цьому тривимірному середовищі.
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На сьогодні в Україні основними методологічними принципами оцінки якості життя виступають: системність, динамічність, врахування відкритості регіонів і соціуму, підбір універсальних показників, врахування і відображення окремих соціально-економічних особливостей перехідного періоду, інтегрування гендерно-вікового підходу з метою кращого осмислення
специфіки соціальної ситуації.
Відповідно, структура категорії може бути представлена у
вигляді структурно-графічної моделі (рис. 5.11), в якій щонайменше можна виділити чотири блоки і сім основних підблоків
індикаторів, що відображають взаємозалежні процеси в четвірці: "населення – виробництво – природ середовище – соціокультурне середовище": економічний, соціально-економічний,
демосоціальний, соціально-інфраструктурний, еколого-економічний, соціально-екологічний та соціокультурний. Основні
властивості якості життя територіальної спільноти людей формуються і знаходять прояв в її здатності адаптуватися до зовнішніх впливів, відтворювати життя і забезпечувати свої потреби. Якість життя населення ґрунтується на потенціалі, який
має регіон на шляху забезпечення збалансованості розвитку,
соціальної безпеки і конкурентоздатності, в умовах адаптації
до зовнішнього впливу.
Методика інтегральної оцінки якості життя населення.
Незважаючи на природне бажання розрахувати єдиний інтегральний показник якості життя населення (що зразу виводить цю
категорію на певні "рівневі" значення) і будувати рейтинги, порівнювати ситуацію в регіонах (на що власне спирається більшість з існуючих методик оцінки якості життя), слід мати на
увазі, що із соціально-географічного погляду якість життя населення певної території – це соціально-еколого-економічна визначеність умов життя і характеристик розвитку населення і
судити про неї можна на основі співвідношення компонентів, що
її формують, про сприятливість яких говорять окремо. Виходити
на узагальнювальну оцінку життя як високоякісного чи низькоякісного немає сенсу.
390

391

тр

Рис. 5.11. Основні складові оцінки якості життя населення і фактори впливу на неї
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Інтегральна оцінка якості життя населення здійснюється
у широкому просторі всіх відібраних для аналізу показників
(відповідно до виділених на рис. 5.11 блоків). Алгоритм оцінки
якості життя включає підбір і систематизацію вихідних показників, їх стандартизацію, розрахунок складових індексів (розвитку економіки, соціальної її спрямованості, сприятливості демосоціальної обстановки, розвитку інфраструктури і житлового
благоустрою, ресурсоємності виробництва і комунального господарства, напруженості екологічної ситуації, сприятливості
соціокультурному розвитку), побудову регіональних "профілів"
якості життя населення і типізацію регіонів за особливостями
якості життя населення.
Підбір конкретних показників (з адаптацією до умов України) може бути різним, але вони повинні відбивати обрані напрями оцінки якості життя населення, більшість зних доцільно
розрахоувати на душу населення, доцільно включати в базу даних також динамічні показники (наприклад, індеки цін). Спосіб
стандартизації показників також може бути різним, для нормування можна використати стандартизацію на основі варіаційного розмаху порівнянь емпіричних значень з максимальними (для
дестимуляторів – мінімальними) значеннями. Принцип цієї стандартизації полягає в оцінці відносної відстані між фактичним
значенням показників в окремих регіонах та відповідним максимальним значенням по регіонах.
Оскільки за більшістю індикаторів максимальний рівень буде
спостерігатися у м. Києві (столиця є центром всіх процесів у
державі), то стандартизація в такій спосіб приведе до визначення міри наближення регіональних показників до столичного
рівня. Виникає проблема статистичної грамотності регіонального порівняння, яке передбачає певну однорідність порівняльної
сукупності. Разом із цим гіпертрофовані значення статистичних
показників для столиці не є помилками, вони дійсно мають місце, тому виключення Києва, характеристика якості життя населення в якому особливо важлива, не буде вірним. Тому окремі
значення для Києва розраховуються як відстань від максимальних (для дестимуляторів – мінімальних) значень, які спостерігаються по регіонах (без Києва).
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Наслідком такого нормування вихідних показників є індекси,
значення яких лежать у межах від 0 до 1 (виняток становить Київ,
значення для якого можуть перевищувати 1); їм відповідають
мінімальні і максимальні значення вихідних показників. Зведення
в інтегральні індекси за окремими блоками і підблоками відбувається послідовно, при використанні середнього арифметичного
стандартизованих значень показників за формулою (5.5)
I ci =

 p
1
·   Yij ( П ) +
p + n  j =1

n



j =1



 (1 − Yij ( H ) )  ,

(5.11)

де Іci – інтегральний індекс за певним блоком індикаторів ЯЖН
в i-му регіоні; p – кількість позитивних показників; n – кількість
негативних показників (дестимуляторів розвитку); Yij(П) – стандартизоване значення j-того позитивного показника для i-того
регіону; Yij(Н) – стандартизоване значення j-того негативного
показника для i-того регіону.
Багатомірна діагностика умов життя і стану населення ґрунтується на детальному аналізі кожної зі складових, за якою розраховано інтегральний індекс. Інтегральна оцінка і відповідна
багатомірна типізація регіонів здійснюються не на основі зведення семи складових в єдиний показник, а за встановленням
подібністі у співвідношенні обчислених індексів. Це завдання
вирішується в рамках теорії розпізнавання образів і передбачає
використання методів математичної статистики. Метод ієрархічного кластерного аналізу дозволяє отримати графічне зображення варіантів поділу регіонів на кластерні групи (за допомогою програми Statistica або інших). Результатом кластерного
аналізу є дендрограма, яка відображає ієрархічну структуру кластерів. На її основі відбувається об'єднання регіонів у типи за
специфікою формування якості життя населення.
З метою кращої візуалізації у кожному регіоні індекси об'єднуються у "профіль" якості життя населення, представлений у
вигляді пелюсткової діаграми з відповідними векторами значень. Результати послідовного обчислення проміжних та інтегральних індексів, з графічним їх представленням у вигляді пелюсткових картодіаграм на картосхемах і обгрунтуванням результатів і є результатом оцінки якості життя населення.
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Середовище життєдіяльності людини. Географічний детермінізм і посибілізм. У процесі безперервного руху і розвитку природи на Землі з'явилася людина. Оволодівши процесом
праці, люди почали вступати у виробничі відносини і створили
людське суспільство. Частину географічної оболонки, освоєну
людиною і втягнену в суспільне виробництво, називають природним середовищем або географічним середовищем суспільної
життєдіяльності. Середовище не існує само по собі, воно завжди
існує для когось, це – частина парного поняття: "людина (суспільство) – середовище як зовнішні умови життєдіяльності людей". Слід розрізняти поняття "природне середовище", "географічне середовище". Перше являє собою суто природне оточення
і об'єкти, ресурси, друге – це природне і техногенно змінене
оточення (штучний матеріальний світ).
Природа розвивається за своїми законами, а людське суспільство – за своїми. Взаємодія між ними здійснюються завдяки:
1) пізнанню людьми законів природи і використанню їх у своїх
інтересах; 2) активному пристосуванню людьми своєї господарської діяльності до природних умов для найповнішого їх використання. Перше називається впливом суспільства на природу,
друге – впливом природи на суспільство, при цьому населення
спричиняє на природне середовище антропогенне навантаження, а його господарська діяльність – різноманітний техногенний
вплив. Обидва процеси взаємопов'язані, адже люди, пристосовуючи свою господарську діяльність до природних умов, зазвичай змінюють ці умови відповідно до своїх потреб. Але такі
зміни повинні відбуватися не всупереч законам природи, а тільки з їх урахуванням, адже природні закони діють незалежно від
волі людей, їх не можна змінити. Проте якщо їх порушувати, то
у природі відбуваються незворотні зміни, як призводять до екологічних проблем, спочатку регіональних, пізніше – глобальних.
Пізнавши закони природи, людина може з користю для себе
підвищувати родючість ґрунтів, вносячи добрива, відновлювати
ліси, заповідати території і об'єкти, рекультивувати землі тощо.
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Ще в античну добу люди розуміли, що природне середовище
впливає на розвиток суспільства. Пізніше цей напрям утвердився як географічний детермінізм (його послідовниками були
французький філософ Ж. Боден, географи К. Ріттер, Ф. Ратцель):
природне середовище відіграє вирішальну роль у розвитку різних народів і країн. Доволі тривалий період ідеї географічного
детермінізму панували в науці. Причому головним серед природних чинників вважали клімат.
Протягом першої половини ХІХ ст. французька школа географії людини (Е. Реклю, П. Відаль де ла Блаш та ін.) започаткувала більш точну щодо оцінки ролі природного середовища
концепцію посибілізму: природні умови і ресурси лише надають
більші-менші можливості для соціально-економічного розвитку,
а їх реалізація залежить від багатьох інших факторів – історичних, політичних, тобто від того, як саме суспільство чи конкретні люди скористаються цим.
Сутність екології та основні етапи її розвитку. З посиленням антропогенного тиску на природу, особливо з кінця ХІХ ст.,
виникла потреба в напрямах, які глибоко вивчають природносуспільну взаємодію. Термін "екологія" був уведений Е. Геккелем
(1834–1919). Відома дата запису цього поняття в "метричну книгу" – 14 вересня 1866 р. Е. Геккель у цей день підписав у світ передмову до "Загальної морфології організмів", де наука про організми та їх взаємини з довкіллям була названа екологією.
Термін "екологія" походить від грецького слова oikos – оселя та logos – вчення, що означає науку про навколишній світ.
Вона виникла як галузь біології, однак головне в ній – не вивчення істот, а вивчення стану середовища проживання і процесів взаємодії істот із середовищем проживання. Обєктами
екології є біосфера, екосистеми, спільноти (біоценоз), популяції організмів, біотоп19.
У ХІХ ст. екологи вивчали в основному закономірності біологічної взаємодії в біосфері, причому роль людини в цих про19

Біотоп [гр. bios – життя + topos – місце, місцевість] – ділянка середовища проживання біоценозу тварин, рослин і мікроорганізмів, що характеризується відносно однорідними умовами.
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цесах вважалася другорядною. У ХХ ст. ситуація змінилася,
екологів все більше стала турбувати роль людини у зміні навколишнього світу.
Руйнівний вплив діяльності людини на природу ще ніколи не
приймав настільки гострого, драматичного характеру, як нині.
Забруднення повітря, води, акваторії Світового океану (скидання відпрацьованих радіоактивних речовин, нафтопродуктів,
відходів сільського господарства, затоплення шкідливих відходів виробництва, отрути і т.ін.), ерозія ґрунтів, збільшення посівних площ, вирубка лісів, надмірна урбанізація – усе це вплинуло на зміни клімату, спричинило появу парникового ефекту,
озонових дір. Такий далеко не повний перелік негативних наслідків у взаєминах природи і суспільства.
Подальше наростання негативних суперечностей між людиною і природою може призвести до непоправної катастрофи,
повного знищення всієї цивілізації. Таким чином, екологія –
наука, предметом вивчення якої є ставлення живих істот до середовища свого проживання, їх взаємини між собою і вплив
середовища на них.
Розглянемо етапи розвитку екології як науки.
На першому етапі розвитку екології головним було вивчення
і опис природи. У 1870–1879 рр. французький дослідник Жан
Анрі Фабер написав працю "Ентомологічні спогади", у якій розповів про життя комах, описав середовище їх існування, їх відносини, симбіоз, конкуренцію з іншими видами.
Дослідження вчених 1920-х рр. були закцентовані на вивченні спільнот. Вчені прагнули відкрити закони динаміки популяції
як переплетення взаємин живих істот один з одним і з умовами
неживої природи.
На другому етапі екологія вивчає екосистему. Уперше цей
термін вжив А. Тенслі в 1935 р., а дещо пізніше, в 1942 р.,
Р. Ліндерман розробив принципи вивчення екосистеми. За визначенням Ф. Кастрі (1981 р.), екосистема розуміється "як система, чітко позначена в просторі і в часі, в яку включені не тільки організми, що живуть у ній, а й фізичні умови клімату, ґрунту, так само як і взаємодії між різними організмами і між останніми та фізичними умовами". Так було покладено початок ви396
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значенню екосистеми як основної одиниці виміру екології. При
цьому слід зауважити, що на другому етапі розвитку екологія
дедалі більше зосереджується на вимірюванні екосистеми як
функціональної спільноти, що складається з взаємодіючих організмів і всіх аспектів довкілля. Для того щоб відносини між різними формами життя і життєвим середовищем були стабільні,
повинен існувати ланцюг харчування, що забезпечує енергію,
необхідну для існування живих організмів.
На третьому етапі розвитку екології головна увага приділяється вивченню взаємовпливів екосистем. Слід вказати, що
важко провести межу між окремими екосистемами (ліс, поля,
луки, річки, озера і т. ін.), оскільки вони взаємозалежні. Екосистеми мають природну потребу до саморегуляції, тобто можуть
усувати порушення рівноваги, спричинене зовнішніми і внутрішніми впливами.
Четвертий етап у розвитку екології – це вивчення біосфери – середовища проживання всіх живих істот, у т. ч. і людини.
Біосфера являє собою єдність усіх екосистем на Землі, де всі
вони взаємопов'язані. У біосфері відбувається кругообіг матерії
через ланцюги харчування, можна сказати, що в біосфері кожен
їсть і кожен буває з'їдений.
І тільки на п'ятому етапі екологія зробила акцент на вивченні становища людини в біосфері. Людина у процесі еволюції,
створивши специфічне культурне середовище проживання, залишається все ж частиною природи. Завдяки багатовіковим зусиллям вона внесла величезний внесок у зміцнення зв'язків між
суспільством і рештою живої природи. Специфічний характер
цього впливу людини виявляється справжнім видом боротьби з
природою, що лежить в основі її колективного життя. У природи відвойовуються ліси, водоймища, земельні площі під будівництво. Розробляються надра, причому ставлення людини до
середовища проживання значно відрізняється від ставлення до
нього інших живих істот.
Людина своєю працею змінює природу, впливаючи на життєві співтовариства, членом яких вона є. Все, що людина виробляє (і чого в природі немає), може бути шкідливим для інших
істот (наприклад, видобуток нафти, газу та їх втрати). Ігнору397
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вання цього принципу, як показує досвід, особливо в останні
десятиліття, призвело до порушення екологічної рівноваги,
піддаючи небезпеці не тільки рослини і тварин, а й усе людство (випробування атомних і водневих бомб, локальні війни,
катастрофи тощо).
Виникнення і розвиток соціальної екології. Система взаємозв'язків між людським суспільством і природним середовищем –
це складна динамічна структура, в якій біологічні компоненти
отримують адекватну інтерпретацію лише у зв'язку із соціальними факторами: освітою, культурою, добробутом, безпекою
тощо. Тому на початку ХХ ст. з'явилася наука, метою якої стало
вивчення природного і соціального світів в їх єдності. Її назву –
соціальна екологія – запропонували американські соціологи
Р. Парк, Е. Берджесс та ін. у 1920-ті рр. В уявленні американських учених ця наука розглядалась як розділ соціології, в якому
досліджувалися взаємозв'язки між людськими соціальними категоріями і середовищем їх існування. Метою американської
соціоекології була розробка механізму розвитку людських цінностей, які б дозволили гармонізувати цілі і потреби людства
з природним середовищем.
Інтенсивний розвиток соціальної екології розпочався після
Першої світової війни, тоді ж було зроблено перші спроби визначити її предмет. Які ж фактори посприяли цьому?
По-перше, з'явилися нові поняття у вивченні людини як суспільної істоти. По-друге, із введенням нових понять в екології
(біоценоз, екосистема, біосфера) стала очевидною необхідність
дослідження закономірностей у природі з урахуванням даних не
тільки природних, але й суспільних наук. По-третє, дослідження
вчених привели до висновку про можливість існування людини
в умовах погіршення стану довкілля, спричиненим порушенням
екологічної рівноваги. По-четверте, на виникнення і формування соціальної екології вплинуло також і те, що загроза екологічній рівновазі та її порушення виникають не тільки як конфлікт
індивіда або групи з його природним середовищем, але і як результат складного взаємовідношення трьох сукупностей систем:
природної, технічної і соціальної. Прагнення вчених пізнати ці
системи привело до виникнення і розвитку соціальної екології
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з метою їх координації в ім'я захисту і охорони навколишнього
середовища людини (як природної і суспільної істоти).
Виникнення соціальної екології слід розглядати в контексті
перетворення екології на суспільну науку, що прагне охопити
широке коло проблем у сфері управління довкіллям. У результаті "екологія" стала природничо-суспільним напрямом і були
створені умови для виникнення і конструювання соціальної екології як науки, яка, спираючись на свої дослідження і теоретичний аналіз, повинна показати, як мають змінюватися соціальні,
економічні, демографічні і інші показники, щоб зменшувався
тиск на природу і була забезпечена екологічна рівновага.
Відомий представник класичної екології людини Р. Маккензі
визначав екологію людини (або "людську екологію" – human
ecology) як науку про просторові і часові відносини людей, на
які діють селективні (вибіркові), дистрибутивні (навколишні
фактори) і аккомодаційні (адаптаційні фактори) сили середовища. Цей науковець вказав на необхідність дослідження зв'язків
між станом здоров'я людини і довкіллям.
Пізніше засновник медичної географії М. Серре видав у
Франції працю "Нариси екології людини". Значний внесок у
розвиток цієї науки у цей час зробив американський вчений
А. Тоулі, який у 1950 р. опублікував монографію "Людська екологія". У 1950-ті рр. людську, або соціальну, екологію вже розуміли значно ширше – як науку, що розглядає питання управління, прогнозування, планування всього процесу введення природного середовища у взаємозв'язок з людським суспільством.
Становлення соціальної екології як науки прискорилося у
1960–70-ті рр., про що, зокрема, свідчив Всесвітній конгрес соціологів у 1970 р. у Варні, на якому було створено Дослідницький комітет Всесвітнього об'єднання соціологів з проблем соціальної екології. Тим самим було визнано існування соціальної
екології як самостійної галузі наукового знання і зроблено крок
до визначення її предмета. Незважаючи на те, що в матеріалах
даного конгресу соціоекологія визначалась як соціологуічна
дисципліна, її завданнями наразі є: теоретичне обґрунтування
біосоціальної природи людини та аналіз процесу дестабілізації
людства в сучасних умовах, вивчення системи взаємозв'язків
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між соціальними і просторовими факторами, розробка механізмів екологічної оптимізації соціальної діяльності тощо.
В Україні соціоекологічними дослідженнями займався
С. Подолинський, який виклав головні положення своєї теорії у
ряді праць ("Про багатство та бідність", "Про те, як наша земля
стала не наша" та ін. У 1880 р. С. Подолинський опублікував у
Петербурзі дослідження "Праця людини та її відношення до
розподілу енергії", що згодом була видана французькою, італійською і німецькою мовами. Провівши глибокий аналіз взаємодії
людини і природи, вчений дійшов висновку, що загальна кількість енергії, одержуваної поверхнею Землі від Сонця, постійно зменшується. В той же час загальна кількість енергії, яка
нагромаджена на земній поверхні і яка перебуває в розпорядженні людства, постійно збільшується. Це збільшення відбувається під впливом праці людини і домашніх тварин.
С. Подолинський зробив спробу виміряти людську працю одиницею фізичних сил, на основі правильної ідеї про працю як
речовинно-енергетичний метаболізм, який властивий соціальному організму і природному середовищу. Спроба ця була не
зовсім вдалою, адже економічні відносини майже неможливо
виміряти у фізичних одиницях.
Півстоліття це відкриття не було до кінця усвідомлене людством, і тільки інший відомий учений, перший президент Всеукраїнської академії наук В.І. Вернадський сприйняв ці ідеї і створив вчення про біосферу та ноосферу, яке стало теоретичною
базою соціоекології.
Значний внесок у розвиток вітчизняної соціоекології зробив
професор Г.О. Бачинський, який у 1986 р. організував у Львові
першу науково-практичну конференцію "Проблеми соціальної
екології", завдяки чому ця наука отримала у нас офіційне визнання.
Він розробив теоретичні основи соціоекології як міждисциплінарного вчення про гармонізацію взаємодії суспільства і природи.
Сьогодні серед учених немає єдиного погляду на місце соціальної екології серед інших розділів екології. Це в першу
чергу зумовлено тим, що людина є істотою біосоціальною.
З одного боку, вона залежить від фізичних факторів середовища і пов'язана із середовищем існування через харчування,
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дихання, обмін речовин. З другого боку, людина не може жити поза сім'єю, колективом, суспільством, вона є одиницею
суспільства, яке в результаті технічного і соціального розвитку впливає на природу.
Предмет соціальної екології і визначення дисципліни. Соціоекологія виникла і розвивається не в результаті синтезу вже
наявних природничих, технічних і гуманітарних дисциплін, а як
окрема самостійна якісно нова галузь. У ході свого становлення
соціоекологія, безумовно, асимілює певним чином досягнення
традиційних дисциплін, однак при цьому вона переводить їх в
іншу площину і надає їм іншого змісту. Інакше кажучи, беручи
деякі знання із традиційних дисциплін, соціоекологія розглядає
їх на іншому, системному, рівні, на рівні ширших узагальнень.
Взаємовідносини суспільства і природи визначаються різними
суб'єктно-об'єктними відносинами; об'єкт – природа, суб'єкт –
суспільство. Соціоекологічний підхід стає ядром світогляду
людини і являє складну систему орієнтирів і стимулів у ставленні людини до природи.
Суспільні науки дають соціальній екології теоретичні відомості про закономірності руху продуктивних сил, про економічні процеси на основі життя суспільства, картину прогресу цивілізації і культури. Технічні науки пропонують теоретичний матеріал про сукупність руху створених людиною
матеріальних засобів підвищення ефективності її діяльності,
систематизовані знання про властивості і закони розвитку
технологічних систем. Гуманітарні науки (антропологія, етнологія, психологія, філологія, культурологія) характеризують якості людства, його діяння і розвиток людини як родової
істоти у конкретних виявах.
Отже, соціальна екологія – це наукова дисципліна, що емпірично досліджує і теоретично узагальнює специфічні зв'язки між
суспільством, природою, людиною і її життєвим середовищем
(оточенням) у контексті глобальних проблем людства з метою
не тільки збереження, а й удосконалення середовища існування
людини як природної і суспільної істоти.
Центральним поняттям у соціальній екології є система "суспільство – природа – людина" або "соціоекосистема". Соціоеко401
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логічна система – це територіальна соціоприродна саморегульована система, динамічна рівновага якої повинна забезпечуватись людським суспільством. Така система є антропоцентричною внаслідок особливої ролі людства. Ця особливість має
подвійний характер – людство виступає як керуюча сила системи, від дії якої залежить її цілісність, і одночасно більшість людей вважає задоволення своїх потреб метою існування системи
(а це її руйнує). Соціоекосистеми мають дві системи саморегуляції – природну і людську, цілі яких часто не збігаються.
Взаємозв'язок соціальної екології з іншими галузями знань.
Соціальна екологія тісно пов'язана із соціологією охорони праці,
соціологією села і міста, соціальною та економічною, а також
природничою географією. Слід зазначити, що ці дисципліни
вивчають окремі елементи довкілля, види поселень, а також
проблеми, пов'язані із загрозою цілісності особистості людини у
трудовій сфері, що є певною мірою і предметом дослідження
соціальної екології. Широке коло проблем, якими опікується
соціальна екологія, зумовлює безпосередні її зв'язки з економікою, біологією, медициною, хімію, технічними науками, правом, геологією і всіма галузями географії, на стику яких формуються відповідні міжгалузеві наукові напрями (рис. 5.12).
Соціальна екологія вивчає відносини людини і середовища її
існування, аналізує у цьому контексті соціальні процеси (і відносини), враховуючи при цьому особливості людини як природно-суспільної істоти. Інакше кажучи, в рамках цієї науки пізнаються основні закономірності взаємодії суспільства і природи,
аналізуються моделі і концепції оптимальності такої взаємодії.
Наприклад, досліджуючи вплив людини через її трудову діяльність на природне середовище, досліджуються не тільки
вплив промислової чи агропромислової системи на людину і
природу, але й природні умови, ресурси, необхідні для розвитку
безпосередньо господарської системи.
Соціальна екологія також аналізує сучасні урбанізовані суспільства, відносини людей у таких суспільствах, вплив урбанізованого та індустріального середовища на людей, різні обмеження,
які накладаються на сімейні і локальні відносини, різні типи соціальних зв'язків, зумовлених новими технологіями тощо.
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Рис. 5.12. Взаємозв'язок соціальної екології з іншими науками

Принципи і закони екології як теоретична база соціоекології. Сучасне суспільство наблизилося до важливого етапу,
коли необхідний перехід від епохи доекологічної до епохи екологічної. Існування нашої цивілізації, її подальша доля цілковито залежать від того, наскільки й як скоро стануть "екологічними" суспільна свідомість, поведінка, культура. Настав час
об'єднати моральність і логіку мислення для збереження людини та її "дому" – біосфери. Це може мати успіх лише за умови найширших екологічних виховання та освіти з новими підходами, на базі нової системи освіти, що потребує активного
долучення до соціально-екологічних знань. Треба розвивати
нові глобально-політичні, правові та економічні механізми
управління активністю людства.
Нині фактично відбувається всесвітня гуманітарно-екологічна революція, яка замінила науково-технічну революцію
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(умовно: 1960–1990 рр.), що прийшла свого часу на зміну революції промисловій (умовно: 1820–1960 рр.). Сьогодні економічний розвиток може бути успішним лише при врахуванні
екологічних обмежень. Раніше ж єдиним критерієм розвитку
вважався економічний прибуток. Крім того, релігія, звичаї,
законодавство визначали й диктували правила поведінки людей усередині суспільства й стосовно природи. Ці правила
сформувалися на підставі уявлень про особливе становище
людини, її вседозволеність у природному середовищі (якнайширше розселення, неконтрольоване розмноження, необмежене споживання природних ресурсів).
Екологія, як і соціоекологія, – молоді науки, які ще не сформулювали свої закони з математичною чи фізичною точністю.
Можливо, це буде зроблено пізніше. Поки прийнято вважати,
що екологічні закони – це середньостатистичні прояви певних
причинно зумовлених явищ. На думку відомого еколога
Д. Чіраса, природа розвивається й функціонує за чотирма основними принципами:
1) рециклічності, або повторного використання найважливіших речовин;
2) постійного відновлення ресурсів;
3) консервативного споживання, коли живі істоти споживають лише те й у такій кількості, яка їм необхідна;
4) популяційного контролю – природа не допускає вибухоподібного зростання популяцій, регулюючи кількість особин того
чи іншого виду створенням відповідних умов для його існування та розмноження.
Більшість цих та інших екологічних принципів вдало узагальнив американський еколог Б. Коммонер у 1974 р., звівши їх до
чотирьох екологічних законів.
Закон перший: усе пов'язане з усім. Екологія розглядає біосферу нашої планети як складну систему з багатьма взаємопов'язаними елементами. Біосфера – загальний дім, де все перебуває в
певній гармонії. Будь-яке втручання в роботу збалансованого
механізму біосфери викликає відповідь одразу за багатьма напрямами, що робить прогнозування в екології надзвичайно
складною справою.
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Закон другий: усе має кудись діватися. На прикладі біологічного кругообігу видно, як рештки й продукти життєдіяльності
одних організмів є в природі джерелом існування для інших. Людина поки ще не створила такого гармонійного кругообігу у своїй
господарській діяльності. Будь-яке виробництво постійно "випускає" принаймні дві речі: необхідну продукцію й відходи. Відходи
самі собою не зникають: вони нагромаджуються, знову втягуються в кругообіг речовин і призводять до негативних наслідків.
Закон третій: природа знає краще. Цей закон вказує на зв'язаність знань про природу і впливу суспільства на неї. Третій закон
екології стверджує, що штучне введення органічних речовин, які
не існують у природі, а створені людиною і беруть участь у живій
системі, швидше завдасть шкоди. Одним із найдивовижніших фактів у хімії живих речовин є те, що для будь-якої органічної субстанції, виробленої живими істотами, у природі є фермент, здатний
цю субстанцію розкласти. Коли ж людина синтезує нову органічну
сполуку, яка за структурою значно відрізняється від природних
речовин, цілком імовірно, що для неї немає розкладального ферменту, ця речовина "накопичуватиметься". Другий закон допомагає
зрозуміти, які наслідки матиме таке накопичення.
Закон четвертий: ніщо не дається задарма. Закон стверджує:
природні ресурси не нескінченні. Людина у процесі своєї діяльності нині бере у природи в "борг" частину її продукції, залишаючи під заставу ті відходи й ті забруднення, яким не може чи
не хоче запобігти. Цей борг зростатиме доти, доки існування
людства не опиниться під загрозою й люди сповна не усвідомлять необхідність усунення негативних наслідків своєї діяльності. Це усунення потребуватиме дуже великих затрат, які стануть
сплатою цього боргу. Наразі міжнародні організації активно
фінансують екологічні проєкти.
Концепція сталого (збалансованого) розвитку. Вивчення,
аналіз і визнання існуючих суперечностей у відносинах між
соціосферою і біосферою спричинили зміни в осмисленні, оцінці й визначенні форм і напрямів подальшої діяльності людства,
які започаткували нову течію у суспільно-політичній думці,
квінтесенцією якої є концепція сталого (збалансованого) розвитку. Через невдалий переклад з англійської терміна sustainable
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development (яким позначається концепція англійською мовою)
як "сталий розвиток", дуже часто використовують і обґрунтовують інші назви, які краще відображають його сутність. Коректніше казати – "стійкий" або "збалансований"розвиток.
Певним чином причетною до виникнення цієї концепції була публікація Римського клубу "Межі зростання" (1972), в якій
було висунуто тезу про обмеженість економічного зростання
внаслідок виснаження природних ресурсів. Зародившись на
ґрунті полеміки між прихильниками двох концепцій поступу
земної цивілізації – технологічної і біосферної, ідея збалансованого розвитку підвела людство до ревізії основ його функціонування, висунувши на передній план проблему переходу до інших форм суспільної організації, які б забезпечили насамперед
його самозбереження.
У 1980-х рр. перед людством постало глобальне й болюче питання: яким шляхом рухатися далі? Незважаючи на політичні й
економічні суперечності між державами світу, які завжди виникали при відстоюванні їх національних інтересів, попри загострення суперечностей між багатою Північчю, або країнами "золотого мільярда" (Північна Америка, Західна Європа, Японія), та
злиденним Півднем, або країнами, що розвиваються, це проблемне питання заклало підґрунтя для їхньої майбутньої консолідації.
У 1987 р. Всесвітня комісія ООН з проблем навколишнього середовища і розвитку, яку очолювала прем'єр-міністр Норвегії пані
Г.Х. Брундтланд, опублікувала доповідь "Наше спільне майбутнє",
яка лягла в основу концепції сталого (збалансованого) розвитку.
Там було закладено етичну компоненту розвитку – "задовольняти
потреби теперішнього часу, при цьому не ставити під загрозу
здатність майбутніх поколінь задовольняти свої потреби".
У червні 1992 р. у Ріо-де-Жанейро відбулася Конференція
ООН з питань навколишнього середовища та розвитку. Вона є
однією з найзначущих конференцій в історії формування концепції сталого розвитку, оскільки на ній було прийнято рішення про
зміну курсу всього світового співтовариства. На конференції був
ухвалений "Порядок денний на ХХІ століття", який являв собою
програму вирішення еколого-економічних та еколого-соціальних
проблем людства на ХХІ ст. Парадигма сталого розвитку містить
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вимоги до захисту довкілля, соціальної справедливості та відсутності расової й національної дискримінації. У країнах, де на державному рівні зазначені вимоги ігноруються, у поняття сталого
розвитку намагаються вкласти "зручний" зміст, вихолощуючи
справжній. Зокрема, "сталий розвиток" не може означати лише
неухильне зростання економічних чи тільки соціальних (медикодемографічних та ін.) показників країни, регіонів, міст, сіл. Уявлення про нього є системним і не може охоплювати тільки одну
групу проблем. Узгодження економічного, екологічного і соціального аспектів розвитку (рис. 5.13) – завдання величезної складності. Оскільки всі три елементи повинні розглядатися збалансовано, слід вивчати механізми їх взаємодії. Економічний і соціальний елементи, взаємодіючи один з одним, породжують такі нові
завдання, як досягнення справедливості всередині одного покоління та надання цілеспрямованої допомоги бідним верствам населення. Механізм взаємодії економічного та екологічного елементів породив нові ідеї щодо вартісної оцінки зовнішніх впливів
на довкілля. Зв'язок соціального та екологічного елементів змушує розглядати такі питання, як внутрішньопоколінна і міжпоколінна рівність, медико-екологічні зв'язки тощо.

Рис. 5.13. Триєдина концепція сталого розвитку
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Концепція сталого розвитку ґрунтується на п'яти головних
принципах:
1. Людство дійсно може надати розвитку сталого і довготривалого характеру, для того щоб він відповідав потребам людей,
що живуть тепер, не втрачаючи при цьому можливості майбутнім поколінням задовольняти свої потреби.
2. Обмеження, які існують у галузі експлуатації природних
ресурсів, відносні. Вони пов'язані із сучасним рівнем техніки і
соціальної організації, а також із здатністю біосфери до самовідновлення.
3. Необхідно задовольнити елементарні потреби всіх людей і
всім надати можливість реалізувати свої надії на благополучніше
життя. Без цього сталий і довготривалий розвиток просто неможливий. Одна з головних причин виникнення екологічних та інших
катастроф – злидні, які стали у світі звичайним явищем.
4. Необхідно налагодити стан життя тих, хто користується
надмірними засобами (грошовими і матеріальними), з екологічними можливостями планети, зокрема щодо використання енергії.
5. Розміри і темпи зростання населення повинні бути погоджені з виробничим потенціалом глобальної екосистеми Землі,
що змінюється.
Досягнення збалансованості розвитку територій різного рівня
є постійним предметом наукових і громадських дискусій. Адже
відбувається зміна парадигми розвитку суспільства в напрямі її
широкої екологізації і гуманізації за такими напрямами:
1. Зв'язок економіки з якістю життя населення і соціальною
справедливістю. Якщо для традиційної економіки соціум – це
ресурс, а якість життя населення – штучна надбудова, яка розглядається побіжно, то для "зеленої" економіки принцип рівності, доступності, справедливості, задоволення потреб та інтересів
населення перебуває в центрі уваги.
2. Потреба в "зеленій" життєдіяльності виникла не з абстрактних теорій, а з практики і сучасних потреб просторового розвитку, вона стала всесвітньо відомою завдяки міжнародним
конференціям ООН, на яких була представлена і концепція сталого розвитку, яка апелює як до людини, так і до природи.
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3. Традиційна економіка акцентує на кількості, тоді як в "зеленій" економіці (а ширше – "зеленому" суспільстві) мова йде
про якість життя людей і збалансований розвиток, завдяки
якому підтримується добробут, соціальна рівність і доступність
до ресурсів, у т. ч. ресурсів простору, а також знижуються екологічні ризики.
4. Взаємозалежність економіки, суспільства та природи.
У широковідомому уявленні (ліворуч на рис. 5.14), економіка,
екологія і природа взаємодіють і є однаково важливими, але
насправді під час прийняття рішень більший вплив має економіка. Нерідко суспільство та довкілля страждають при усуненні екологічних наслідків. Насправді, вигляд моделі має бути
іншим – суспільство перебуває всередині природного середовища, а економіка є частиною суспільства (праворуч на
рис. 5.14). Отже, і суспільство, і економіка є залежними від
природи – це є більш глибоким розумінням збалансованості
розвитку тієї чи іншої геосистеми.

Рис. 5.14. Модель трьох кіл: традиційний
і "зелений" погляд на взаємодію

Відповідно, основною метою збалансованого регіонального
розвитку стає динамічна адаптація – здатність геопростору протистояти внутрішнім і зовнішнім загрозам (глобальній зміні
клімату, геополітичним ударам, економічним занепадам), що
можливо лише на основі коеволюції природних і суспільних
систем. На думку багатьох науковців, суспільство здатне відтворити т. зв. нову геокультуру, де не тільки людина являє собою
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особистість, а й природа перестає сприйматися як ресурс і починає розглядатися як суб'єкт, з яким слід домовлятися. За таких
умов формується і т. зв. нова якість життя – відмінна якість
споживання, якість спілкування, якість територіального управління з акцентом на соціальній справедливості та інклюзії.
У вересні 2015 р. держави-члени ООН, у т. ч . Україна, затвердили "Порядок денний у галузі сталого розвитку на період до
2030 р. " – амбітну глобальну програму дій з ліквідації бідності
та забезпечення екологічно сприятливого майбутнього. 17 Цілей
сталого розвитку, наведені в цьому документі, стосуються найважливіших соціальних, екологічних, економічних проблем
нашого часу і виглядають таким чином:
Мета 1: Покінчити з бідністю в усіх її формах в усьому світі.
Мета 2: Покінчити з голодом, забезпечити продовольчу безпеку і поліпшення харчування і сприяти сталому розвитку
сільського господарства.
Мета 3: Забезпечити здоровий спосіб життя і сприяти добробуту для всіх у будь-якому віці.
Мета 4: Забезпечити всеохоплюючу і справедливу якісну освіту
і заохочувати можливості навчання протягом усього життя для всіх.
Мета 5: Домогтися гендерної рівності та розширити права і
можливості всіх жінок і дівчаток.
Мета 6: Забезпечити наявність і раціональне використання
водних ресурсів та санітарії для всіх.
Мета 7: Забезпечити загальний доступ до недорогого, надійного,
стійкого і сучасного енергопостачання.
Мета 8: Сприяти неухильному, всеохоплюючому та сталому
економічному зростанню, повній і продуктивній зайнятості та
гідній праці для всіх.
Мета 9: Створити гнучку інфраструктуру, сприяти всеосяжній і стійкій індустріалізації і заохочувати інновації.
Мета 10: Зменшити нерівність всередині країн і між ними.
Мета 11: Зробити міста і населені пункти відкритими, безпечними, життєздатними і стійкими.
Мета 12: Забезпечити стійкі моделі споживання і виробництва.
Мета 13: Вжити термінових заходів з боротьби зі зміною
клімату та її наслідками.
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Мета 14: Зберігати і раціонально використовувати океани,
моря і морські ресурси в інтересах сталого розвитку.
Мета 15: Зберігати і відновлювати екосистеми суші і сприяти їх раціональному використанню, раціонально розпоряджатися лісами, боротися з опустелюванням, зупинити і повернути
назад процес деградації земель і зупинити процес втрати
біорізноманіття.
Мета 16: Сприяти створенню мирних і вільних від соціальних бар'єрів суспільств в інтересах сталого розвитку, забезпечувати доступ до правосуддя для всіх і створювати ефективні,
підзвітні і засновані на широкій участі установи на всіх рівнях.
Мета 17: Зміцнювати засоби досягнення сталого розвитку та
активізувати роботу механізмів Глобального партнерства в інтересах сталого розвитку.
Моніторинг і аналіз 17 ЦСР і 169 завдань нового порядку
денного здійснюється за допомогою глобальної і національних
систем показників, які дозволяють відстежувати хід просування
країн у напрямі сталого (збалансованого) розвитку20.
Питання для самостійної перевірки знань

1. Основні відмінності між поняттями "людський потенціал"
і "людський капітал".
2. Основні компоненти (пріоритети), на яких побудовано
концепцію людського розвитку.
3. Індекс людського розвитку за методикою ПРООН.
4. Види соціальних небезпек (з прикладами).
5. Основні підсистеми соціальної структури суспільства.
6. Горизонтальна і вертикальна соціальна мобільність.
7. Критерії виокремлення середнього класу.
8. Гендерна нерівність. Суть питання.
9. Охарактеризуйте основні фактори формування рівня життя населення.
20

Цілі сталого розвитку: Україна. Національна доповідь 2017.
URL: http://un.org.ua/images/SDGs_NationalReportUA_Web_1.pdf
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10. Суб'єктивне і об'єктивне оцінювання рівня життя населення.
11. Різниця між абсолютною і відносною бідністю.
12. Сутність якості життя населення із соціально-географічних позицій.
13. Показники оцінювання якості життя населення на регіональному рівні.
14. Предметне поле соціальної екології.
15. Основні закони соціальної екології за М. Ф. Реймерсом.
16. Суть і зміст концепції сталого (збалансованого) розвитку.
17. Глобальні Цілі сталого розвитку 2030.
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СОЦІАЛЬНО-ТЕРИТОРІАЛЬНА
ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОСТОРУ
6.1. Регіональна соціальна географія
і теоретичні аспекти організації соціального простору
Предметна сфера регіональної соціальної географії. Життя
суспільства організоване в часі і просторі. Просторова форма
організації соціального життя є найважливішою підставою
структурування суспільства, соціальних процесів і зв'язків. На
основі єдиних соціально-економічних умов проживання у жителів конкретного поселення, територій формуються групотвірні
соціальні ознаки, складаються загальні інтереси, існування яких
і фіксує факт соціально-територіальних відмінностей. Унаслідок
цього населення конкретної території, поряд зі спільністю демографічного характеру, перетворюється на соціальну спільність.
Сукупність стійких соціальних зв'язків і відносин між людьми, що виникають у процесі їх спільного проживання на визначеній території, спільного використання її природно-економічних, соціальних ресурсів і умов, породжує особливу спільність людей – соціально-територіальну.
Соціально-територіальна спільність є стійкою сукупністю людей, об'єднаних єдністю просторових умов життя, господарського укладу, соціально-економічних інтересів, історії і культури. Соціально-територіальна спільність відрізняється:
1) відносною просторовою відокремленістю;
2) цілісністю і внутрішньою змістовністю соціальних зв'язків
і відносин (перевага "силових полів" внутрішніх соціальних
зв'язків над зовнішніми);
3) самодостатністю внутрішнього життя в рамках локальної
території, природно-ресурсний і господарський потенціал якої
забезпечує соціальне відтворення населення.
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Для регіональної соціальної географії регіон, насамперед, виступає як форма територіальної організації соціальної структури
суспільства, соціальних зв'язків і відносин, соціальних інститутів і процесів, соціальних спільнот і груп їх розвитку. Підхід до
регіону як до соціуму, тобто спільноти людей, що проживають
на обмеженій території, висуває на перший план відтворення
соціального життя – населення, трудових ресурсів, освіти, охорони здоров'я, культури, охорони довкілля, розвиток системи
розселення тощо. Такий підхід ширше економічного, він включає
культурні, етносоціальні, освітні, медичні, політичні, соціальнопсихологічні та інші аспекти життя регіонального соціуму. Тому
регіон як соціально-економічна характеристика певної території
виражає внутрішню соціальну структурованість суспільства.
Регіоналізм історично завжди виступав як фактор диференціації і структурування суспільства. Регіональні умови й особливості життя людей, господарський уклад, тип розселення, спосіб
життя, повсякденний побут і культура виражають відмінності
між окремими соціально-територіальними спільнотами, формують соціальну структуру суспільства "по горизонталі".
Етнічні і конфесійні риси великих груп населення спочатку
формуються в результаті відносно тривалого існування у визначеному просторовому середовищі. "Соціальність" території в усі епохи і часи "кодувалася" етносом, що мешкав на цій
території, його конфесією, політичним устроєм, способом
життя, культурою.
Таким чином, регіональна соціальна географія вивчає просторову форму організації соціального життя людей, сукупність соціально-економічних зв'язків і відносин між ними, що
виникають у процесі спільного проживання їх на визначеній
локалізованій території, при спільному використанні її природно-економічних і соціально-економічних ресурсів і умов.
Регіональна соціальна географія робить акцент на вивченні
просторового аспекту людської діяльності та його значень для
розуміння суспільної поведінки і суспільної форми. Мета цього
вивчення – виявлення просторових взаємозв'язків між людьми
та їхньою діяльністю, між людьми і природним чи антропогенно зміненим середовищем. Регіональна соціальна географія
414
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вивчає територіальну проєкцію соціальних процесів і структурування суспільства.
Регіон як соціально-територіальна система. Регіон – це
певна територія, що відрізняється від інших територій за рядом
ознак і володіє певною цілісністю, взаємозв'язком складових її
елементів. Слово "регіон" – латинського походження (від кореня regio), у перекладі означає "країна", "край", "область".
Конкретизація і змістовна інтерпретація поняття "регіон" здійснюється в рамках предмета тієї чи іншої науки – географії,
економіки, соціології. Регіон як частина території володіє спільністю природних, соціально-економічних, національних,
культурних та інших ознак.
Очевидно, що в різних науках і областях практичної діяльності використовуються свої принципи виділення регіонів. Для
економіки, наприклад, найбільше значення має виділення регіонів з позиції їх місця в територіальному поділі праці, сформованих ринків тощо. Для регіону як соціально-територіальної системи характерна соціально-просторова спільність організації
населення, що мешкає в його межах.
Відрізняючись своєрідністю природних умов, сформованою
спеціалізацією виробництва, певним рівнем розвитку продуктивних сил, виробничої інфраструктури, регіон характеризується
специфікою соціальної культури та інфраструктури, а також
способу життя населення. У регіонах складаються територіальні
спільноти, члени яких, крім економічних відносин, пов'язані
загальним ставленням до навколишніх умов життя – природного
і соціального середовища. У територіальних спільнотах здійснюється обмін усіма основними видами діяльності людей, що
забезпечують соціальне відтворення населення. Внаслідок цього
вони можуть функціонувати як відносно самостійні територіальні утворення. У соціально-територіальних системах населення
об'єднане спільними виробничо-економічними взаємозв'язками,
єдиною соціальною інфраструктурою, місцевими засобами масової комунікації, органами влади і місцевого самоуправління. Регіон є природно-історичним простором, у межах якого здійснюється суспільна діяльність людей. Політичний простір регіону являє
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собою організацію його політичного життя, сферу реалізації державної влади на місцях і суспільного самоврядування.
Розглядаючи регіон як єдність соціального, економічного,
культурного, природно-історичного і політичного просторів,
у його структурі можна виділити декілька складових.
Перша з них – фізико-географічна складова регіону. У соціальній географії поняття "регіон" означає територію (акваторію),
часто дуже значну за своїми розмірами, не обов'язково вона є
таксономічною одиницею в будь-якій системі територіального
членування. Існує географічна єдність регіону: центр, навколо
нього каркас.
Друга складова регіону – економічна. В економіці під регіоном розуміється велика територія країни, з більш-менш однорідними природними умовами і характерним напрямом розвитку
продуктивних сил на основі поєднання комплексу природних
ресурсів з відповідною утвореною і перспективною матеріально-технічною, виробничою та соціальною інфраструктурою.
Центр регіону – це його господарське ядро, навколо центру зосереджена основна промисловість, сільське господарство, густота населення тут є вищою. Регіональна економіка розглядає регіон як просторово обмежену частину (структурний елемент) єдиного господарського комплексу країни. Ряд авторів підкреслюють
комплексний характер регіону як єдиної господарської системи зі
складною структурою. У межах регіону здійснюється весь процес
відтворення сукупного суспільного продукту. Економічна складова проявляється через господарську спеціалізацію, структуру
економіки, тип технологічного укладу (структуру виробничих
сил, тип і ефективність економіки регіону, транспортнокомунікаційну систему, виробничу інфраструктуру тощо)
Третьою складовою поняття "регіон" є політико-адміністративний поділ території регіону, його політико-адміністративна
структура і система регіонального управління. Оскільки владносиловими відносинами пронизані усі господарські відносини,
політико-адміністративна структура регіону збігається з його
економічною структурою. Саме рівні адміністративного поділу
забезпечують регіону необхідні умови соціально-економічного
функціонування.
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Четверта складова – соціально-демографічна і розселення.
Вона реалізується у типі і рівні відтворення населення, статевовіковій динаміці і т. ін., а також – у типі розселення населення
на території, структурі міських і сільських поселень тощо.
П'ята складова – етнічна структура регіону. Довгий час ця
складова практично не бралася до уваги при організації функціонування регіонів, дотримувався принцип єдності політичного,
економічного і етнічного.
Шоста складова – соціокультурна. Вона є детермінантою суспільного розвитку внаслідок двох обставин: 1) більшість дієвих
у соціальній системі факторів являють собою специфічно людські способи діяльності, тобто феномени культури; 2) усі фактори, що діють у суспільстві або впливають на нього (у т. ч. і природні), навіть у тих історичних ситуаціях, коли вони виходять на
перший план, опосередковані суспільною психологією.
Культуру можна зрозуміти як ядро, в якому відображається
мотивація діяльності людей. Культура багатошарова, ієрархічна,
внутрішньо суперечлива. Але найважливіше, а можливо і
центральне місце в ній займає програма діяльності суб'єкта.
У повсякденному житті люди діють згідно з історично сформованим змістом культури. Будь-який соціальний суб'єкт – від
суспільства в цілому до особистості з усіма проміжними ступенями між ними у вигляді спільнот – формує свою субкультуру
або культуру деякого суб'єкта як соціокультурного цілого. Вона
містить програму діяльності відповідного суб'єкта. Отже, із соціокультурного погляду регіон – це люди, що мешкають на його
території і утворюють певну історико-культурну спільність із
властивим лише їм складом характеру, способом життя. Вони
мають власні уявлення про те, як повинні вирішуватись ті чи
інші проблеми, вони повсякденно вирішують їх, з тим чи іншим
ступенем консерватизму.
Сьома складова регіону репрезентує правову сферу. Діяльність у регіоні обов'язково підлягає правовому регулюванню;
законотворчість у регіональній сфері має велике значення для
нормального функціонування регіону, а взаємодія центральної і
регіональної законодавчих влад може бути джерелом як конфліктів, так і нормальної життєдіяльності регіону.
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Загальну політику функціонування регіону визначає його восьма складова – політична. Вона являє собою цілісну, упорядковану сукупність політичних інститутів, ролей, відношень, процесів, принципів політичної організації суспільства в регіонах,
підпорядкованих прийнятим у конкретному суспільстві політичним, соціальним, юридичним, ідеологічним, культурним нормам, історичним традиціям та установкам політичного режиму.
Саме політична система в регіоні організує відносини між суспільством і державою, визначає перебіг політичних процесів,
включаючи інституалізацію влади, характеризує стан політичної
діяльності, рівень політичної творчості у суспільстві, характер
політичної участі, неінституціалізованих політичних відносин.
Політична система являє собою одну з частин або підсистем
сукупної суспільної системи. Центральне положення політичної
системи в цій системі визначається провідною організаційною і
регулятивно-контрольною роллю самої політики.
Регіон, як єдиний політичний простір, є сукупністю установ і
засобів, через які здійснюється вплив населення на місцеву владу у сенсі її формування (активне виборче право), коректування
соціальної політики і системи політичного контролю влади над
населенням. На основі викладеного регіон визначається як цілісна складна соціальна система, яка характеризується певними
ознаками. Ця система має єдину структуру, що включає фізикогеографічну, економічну, політико-адміністративну, етнічну,
соціокультурну, правову, політичну підструктури, відповідні їм
соціальні інститути, при визначальній ролі інститутів управління в організації життя регіону.
Таким чином, регіон являє собою цілісну, просторовоорганізовану форму життєдіяльності соціуму як системи і є
складним і комплексним явищем. Така форма має свій зміст. Це
взаємодія суб'єктів у процесі відтворення умов життєдіяльності;
матеріально-речові фактори, що є основою відтворення; кількісні та якісні показники, що характеризують результат – рівень
соціально-економічного розвитку. Крім того, у регіоні існують
функціональні внутрішньосистемні зв'язки, які випливають із
відносин власності, відносин життєдіяльності. Регіон володіє
механізмом самоуправління, елементи якого взаємопов'язані,
418
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взаємозалежні і доповнені механізмом зовнішнього регулювання. Такі якості, як відносна відокремленість, цілісність, комплексність, структурованість, підпорядкованість єдиній меті, зв'язкам із зовнішнім середовищем, і визначають регіон як складну
соціальну систему.
Форми просторової організації соціуму. Соціум являє собою: 1) людську спільноту як результат форм діяльності людей,
що склалася історично; 2) групу людей, об'єднаних за певними
(професійними, культурними тощо) ознаками.
Об'єктом регіональної соціальної географії виступають різні
соціально-територіальні спільноти як особливий рівень соціальної організації суспільства, а предметом – закономірності і форми утворення внутрішньо-регіональних соціально-економічних
зв'язків, відносин, структур, спільнот. Формами просторової
локалізації життя людей виступають різні регіональні утворення, що виникають на базі:
1) поселенських структур (місто, село, міська агломерація і т. ін.);
2) територіально-адміністративного устрою суспільства (область, район, місто тощо);
3) виробничо-економічних структур (економічний район,
промисловий, транспортний вузол, територіально-виробничий
комплекс, вільна економічна зона тощо).
Соціальний простір – це насичена територія, що вміщує
множину об'єктів і зв'язків між ними: поселення, соціальна інфраструктура, підприємства, господарсько освоєні і рекреаційні
площі, транспортні та інженерні мережі. Якість соціального
простору визначається багатьма характеристиками і параметрами. Серед них варто виділити насамперед:
 густота (чисельність населення, обсяг валового регіонального
продукту, природні ресурси, основний капітал);
 розміщення (показники рівномірності, диференціації, концентрації, розподілу населення);
 зв'язаність (інтенсивність соціальних і економічних зв'язків
між частинами й елементами простору, умови мобільності
послуг, капіталу, людей, що визначені розвитком транспортних і комунікаційних зв'язків).
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"Соціальна відстань", на відміну від фізичних, вимірюваних
кілометрами, милями тощо, характеризується насамперед економічними і соціальними витратами, необхідними для подолання фізичної відстані з метою зв'язків та обміну діяльністю.
У той же час регіон, будучи відносно автономним соціальноекономічним утворенням, є відкритою системою, численними
зв'язками і відносинами "вписаною" у більш широку систему –
суспільство загалом. Кожен регіон включений у національну
систему соціально-економічних процесів – демографічних (динаміка розселення, міграційні процеси, соціальна мобільність),
економічних (кооперація та поділ праці і виробництва, національний ринок, єдина енергетична система, загальнонаціональний
бюджет і т. ін.), національну регіональну політику (бюджетні
відносини в системі "центр – регіон", соціальні трансферти,
державна підтримка проблемних регіонів тощо). Тому регіон як
соціально-територіальна спільнота, володіючи безумовними
ознаками автономії і самодостатності, одночасно є частиною
цілого, виконує і представляє інтереси і потреби суспільства в
цілому, загальнонаціональні функції і задачі.
Соціальні інтереси регіону. Соціальний інтерес регіону виявляється, насамперед, у створенні сприятливих умов для соціального відтворення населення. Це – головна соціальна функція регіону,
будь-якої соціально-територіальної спільноти населення.
У системі централізовано-галузевого управління і тотального
одержавлення регіональних ресурсів у радянський період у регіонах домінували інтереси розвитку продуктивних сил і галузей
загальносоюзної спеціалізації, і регіон розглядався переважно як
місце розміщення певної галузі (чи групи галузей), господарства
загалом. Відповідно, населення регіону виступало "головною
продуктивною силою" даної галузі чи господарського комплексу.
Соціально-економічний статус регіону у цій технократичній системі організації соціального простору є вторинним, так би мовити
"залишковим" компонентом у системі відносин "центр – регіон".
У демократичних системах територіальної організації соціуму регіони виступають як рівноправні суб'єкти соціальноекономічних відносин і наділені власністю, майном і правами
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для реалізації соціально-економічних інтересів населення регіонів – створення необхідних умов його соціального відтворення.
Одночасно "центру" делегується виконання загальних соціальних функцій, важливих для кожного регіону – забезпечення
прав і свобод громадян, національної цілісності і безпеки держави, загальних правил економічного життя. Між центром і
регіонами встановлюються відносини партнерства і взаємної
відповідальності. Одночасно регіонам для виконання своїх відтворювальних функцій передається частина загальнонаціональних ресурсів, власності, доходів.
Отже, соціально-економічні інтереси регіону полягають у створенні умов для соціального відтворення населення, включаючи:
 ефективне використання територіальних природних ресурсів
і забезпечення стійкості екосистеми регіону;
 забезпечення зайнятості, зростання доходів і рівня життя
населення;
 розвиток соціальної інфраструктури регіону, що забезпечує
задоволення матеріальних і духовних потреб населення;
 створення умов для соціокультурного розвитку етносів і народів, що мешкають на території регіону;
 забезпечення взаємодії регіону в системі міжрегіональних економічних зв'язків і національних ринків капіталів, товарів, послуг, збільшення внеску населення регіону в економіку країни.
Реалізація цих регіональних інтересів припускає наявність
суб'єктів соціально-економічних відносин, що діють на рівні
регіону і відповідної активної регіональної політики.
Суб'єкти регіональних соціально-економічних відносин і регіональна політика. Основними суб'єктами соціально-економічних відносин на рівні регіону є:
 населення;
 органи влади і управління;
 господарські суб'єкти (підприємства, організації, фірми і т. ін.);
 уряд.
Побудова визначеної системи поводження і форм взаємодії
між усіма суб'єктами регіональних соціально-економічних відносин є основною функцією регіональної політики. Під регіональною політикою розуміється система цілей і завдань, сукуп421
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ність економічних і організаційно-правових механізмів, погоджених дій органів державної влади і місцевого самоврядування
із забезпечення умов соціального відтворення населення регіону
та його ефективного функціонування як складової частини соціально-економічної системи держави.
Основним завданням регіональних органів державної влади і
управління, виконання якого належить винятково до прерогативи регіонів, є забезпечення ефективного функціонування і розвитку соціальної сфери на території. Виконання ціього завдання
багато в чому визначається наявністю солідарної відповідальності регіональної влади і бізнесу, що функціонує на відповідній
території. Хоча підтримка і розвиток соціальної сфери є функцією регіональних органів влади і управління, саме республіканська влада відповідальна за досягнення і відтворення в кожному
регіоні деяких загальних стандартів рівня і якості життя населення. Аналогічно цьому бізнес, що функціонує в регіонах, несе
відповідальність за збереження соціальної стабільності на відповідній території і зацікавлений у цьому як у найважливішому
елементі підприємницького та інвестиційного клімату.
Найважливішим завданням державного і муніципального управління на рівні регіонів є організація відтворення трудових,
капітальних, природних, організаційних, інформаційних (науково-технічних) ресурсів і процесів взаємодії між ними. Бізнескорпоративні структури розділяють з регіональними і муніципальними органами влади і управління відповідальність за стан
і розвиток соціальної сфери на території.
Діяльність регіональних і місцевих органів влади охоплює
соціальний, інституціональний і відтворювальний аспект функціонування регіону як соціально-територіальної спільноти. Це
означає, що регіональна соціальна політика спрямована на відтворення і взаємодію ресурсів на території і на інституціональне
забезпечення переваг регіону у сфері підприємницького клімату.
До завдань спільної відповідальності центра і регіональних
органів влади, а також управління, належать: економічні виклики, забезпечення економічної безпеки регіонів, вирішення
енергетичних, продовольчих проблем, інноваційні прориви
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і перебудова структури виробництва, розвиток магістральної
інфраструктури.
Регіональна політика спрямована насамперед на реалізацію
інтересів і потреб населення регіону. До найзначущих індикаторів, що відбивають у регіональній політиці соціально-економічні інтереси населення, належать:
 відповідність рівня і способу життя населення середнім по
країні стандартам;
 нарощування регіональної власності і фінансових джерел, що
забезпечують реалізацію регіональної соціальної політики;
 формування концептуальних можливостей регіону для ефективного використання наявних ресурсів, робочих місць, наукового й освітнього рівня населення;
 розвиток соціальної інфраструктури для формування внутрішніх і міжрегіональних зв'язків населення;
 стан природоресурсного й екологічного потенціалу регіону,
 рівень стабільності суспільно-політичної і національно-етнічної ситуації у регіоні.
Поряд із соціальними інтересами населення важливе значення мають цілі і стратегія соціально-економічного розвитку регіону в межах всієї країни. Ці цілі можуть не зовсім збігатися з регіональними інтересами, однак їх визначена міра відповідності –
найважливіша умова поступального розвитку регіону.
Виділяються основні стратегії регіонального соціального розвитку:
 адаптивні (основне завдання – пристосування до нових
вимог зовнішнього середовища соціально-економічного розвитку, яке швидко змінюється);
 стабілізаційні (основне завдання – подолання тенденцій
до зниження темпів зростання, припинення падіння виробництва і рівня життя);
 випереджальні (основне завдання – стимулювання інноваційного типу розвитку);
 антикризові (основне завдання – відновлення відтворювальних пропорцій і блокування кризових явищ).
Нині для більшості регіонів України актуальними є антикризові і стабілізаційні стратегії соціально-економічного розвитку.
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За час свого розвитку регіональна політика пройшла через
кілька методологічних парадигм. Історично перша – парадигма
невідкладної допомоги кризовим регіонам, що зводилася до емпіричних спроб обґрунтування дій центрального уряду забезпечити положення окремих регіонів, що опинилися з тих чи інших
причин у глибокій економічній і соціальній кризі. Їй на зміну у
1960–1970-х рр. прийшла парадигма міжрегіонального перерозподілу економічного зростання, з яким дотепер асоціюється
золоте століття регіональної політики в більшості європейських
країн. Ядро її становить теорія незбалансованого зростання,
концепція "полюсів зростання " та ін.
Із середини 1970-х рр. і до кінця 1980-х рр., в умовах кризового розвитку, почала домінувати парадигма реструктуризації
регіонів, що орієнтується на посилення конкурентоздатності
регіонів у новому міжнародному поділі праці і максимальне
використання внутрішнього потенціалу кожного регіону, розвитку інноваційної інфраструктури, освіти і науки.
На початку 1990-х рр. сформувалася парадигма регіоналізму,
що більше відповідала принципам постіндустріального інформаційного суспільства, – концепція регіонального саморозвитку,
орієнтована на повніше врахування технологічного і ресурсного
потенціалу регіонів, інтересів регіональних співтовариств і економічних еліт, використання людського капіталу, опору на регіональні ініціативи.
В українському суспільстві процеси соціально-економічної
трансформації спричинили глибоку диференціацію регіонів за
рівнем їх соціально-економічного розвитку. За деякими соціальними характеристиками (рівнем доходів, зайнятості населення
та ін.) регіони в окремі роки відрізнялися один від одного в
10–15 разів. Регіональні соціально-економічні відмінностіи виявилися не менш важливими для стратегії реформ, ніж класові
чи соціально-політичні. Разом з тим ігнорування у початковий
період реформ унікального у світі колосального розмаїття стартових умов переходу регіонів до ринку багато в чому визначило
глибину соціально-економічної кризи українського суспільства.
У 1991–1993 рр., в умовах гострої економічної і політичної
кризи, дії центрального уряду, який намагався всіма доступними
424

Ви
"К да
Ве иїв вн
рс сь ич
ія ки оне й у по
дл нів лігр
я ер аф
др си і
ук те чни
у т" й
.
це
н

тр

способами (від соціальних трансфертів до прийняття спеціальних указів, що дають окремим регіонам ті чи інші преференції)
зберегти "включеність" регіонів у традиційні міжрегіональні
зв'язки, гасити найнебезпечні вогнища регіональної напруженості, цілком відповідали гострому дефіциту ідей у сфері регіональної економіки і соціальної географії.
У 1994–1995 рр., з посиленням "тиску" регіонів на центр,
з'явилися ознаки переходу до більш усвідомленої й активної державної регіональної політики, спрямованої на підтримку проблемних територій різних типів (депресивні регіони, слаборозвинені,
регіони нового освоєння тощо), формування полюсів зростання і
реформування, стимулювання процесів реструктуризації.
Очевидно, нерівномірність розвитку регіонів залишається
найбільшою соціально-економічною проблемою України і у новому сторіччі. Диференціація регіонів за тими чи іншими критеріями, розподіл їх на "лідерів" та "аутсайдерів", "сильних" і "слабких", що є виробниками і споживачами, підсилюють нерівність
їх перед центром, породжуючи сильну тягу до монополізації відносин між регіонами і центром, "боротьбу" за вплив на нього, не
повинна підштовхувати їх до економічної війни всіх з усіма. Напроти, глибина регіональної стратифікованості України доводить
"від супротивного" переваги єдиного соціально-економічного
простору з єдиними "правилами гри" значення координуючої ролі
центра. Відповідно до концепції державної регіональної політики
в Україні цілями державної регіональної політики є:
 забезпечення економічних, соціальних, правових і організаційних принципів цілісності на території України, створення
єдиного економічного простору;
 забезпечення єдиних мінімальних соціальних стандартів і
рівного соціального захисту, гарантування соціальних прав
громадян, установлених Конституцією України, незалежно
від можливостей регіонів;
 вирівнювання умов соціально-економічного розвитку регіонів;
 запобігання забрудненню довкілля, а також ліквідація наслідків забруднення, комплексний екологічний захист регіонів;
 пріоритетний розвиток регіонів, що мають особливо важливе
стратегічне значення;
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 максимальне використання природно-кліматичних особливостей регіонів;
 становлення і забезпечення гарантій місцевого самоуправління.
Інструментами державної регіональної політики служать
державний і місцеві (регіональні) бюджети, соціальні трансферти, регіональні преференції у сфері оподатковування, тарифів,
ціноутворення, субсидій і дотацій тощо.
Принципи державної стратегії соціально-економічного розвитку регіонів. Принципи – це стисло викладені керівні, науково
обґрунтовані положення, "правила гри", яких мають дотримуватися суб'єкти державної стратегії регіонального розвитку у процесі реалізації регіональної політики. Основоположними з них є:
1) принцип забезпечення територіальної цілісності держави;
2) принцип комплексності розвитку продуктивних сил регіонів;
3) принцип поєднання загальнодержавних і регіональних
інтересів;
4) принцип пріоритетності тих державних регіональних інтересів, реалізація яких зміцнює національну безпеку України;
5) принцип поєднання територіального і галузевого управління в процесі реалізації державної регіональної політики;
6) принцип пріоритетності норм екологічної безпеки в процесі структурної перебудови і розвитку господарстві регіонів;
7) принцип соціальної спрямованості реформування регіональних господарських систем;
8) принцип адекватності цілей та дій реальним можливостям
їх ресурсного забезпечення.
Крім того, при розробці державної стратегії регіонального
розвитку треба керуватись принципами, закладеними в основу
Концепції державної регіональної політики. А такими є:
 субсидіарність – чіткий розподіл завдань та повноважень
між органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування щодо надання послуг з метою максимального їх
наближення до споживачів;
 партнерство – співробітництво між центральними та місцевими органами державної виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємницькими структурами, нау-
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ковими закладами та громадськістю у розробленні та реалізації заходів регіонального розвитку;
 програмування – підтримка державою розвитку регіонів лише
за умови попереднього формування та узгодження регіональних стратегій і програм розвитку;
 селективність – надання державної підтримки регіонам чи
територіям, визначеними за певними критеріями чи на основі
конкурсного підходу, на певний період часу і за певних умов
з урахуванням реальних ресурсних можливостей;
 об'єктивність – надання державної підтримки регіонам чи територіям на основі формалізованого механізму оцінки їх програм;
 співфінансування – надання державної підтримки регіонам чи
територіям лише за умови попередньої концентрації ресурсів
на регіональному та місцевому рівнях;
 ефективність – надання державної допомоги тим регіонам
чи територіям, інвестиції у розвиток яких матиме найбільший
економічний ефект;
 сталість – підтримка державою програм розвитку регіонів,
результати яких не ускладнять майбутній економічний та соціальний розвиток, а також відповідають критеріям екологічної безпеки;
 самостійність – визнання відповідальності місцевих органів
виконавчої влади та місцевого самоврядування, в межах їх
повноважень, за розроблення, затвердження регіональної
стратегії та програм розвитку відповідних адміністративнотериторіальних одиниць;
 гласність – доступність програмних документів регіонального розвитку для громадськості.
Державна регіональна політика здійснюється в межах Конституції та законів України і ґрунтується на таких принципах:
 унітарності держави, цілісності її території, забезпечення
пріоритету загальнодержавних інтересів, поєднання централізації і децентралізації у здійсненні державної влади;
 забезпечення єдиного економічного простору по всій державній територій, єдиної грошово-кредитної, податкової, митної, фінансово-бюджетної системи України;
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льних послуг до рівня їх споживання на основі розподілу повноважень між рівнями влади;
 вибірковості – надання фінансової допомоги регіонам зі значним відставанням у соціально-економічному розвитку;
 партнерства – тісному співробітництві між органами державної
влади і органами місцевого самоврядування у розробці і реалізації
програм регіонального розвитку, визначенні стратегічних цілей;
 програмування – комплексному підході до вирішення питань,
пов'язаних із реалізацією програм соціально-економічного
розвитку регіонів, включаючи координацію діяльності різних
суб'єктів зацікавлених у розвитку даної території;
 моніторингу заходів регіональної політики та ефективності
використання ресурсів.
Основні напрями і проблематика досліджень регіональної
соціальної географії. У сфері впливу регіональної соціальної
географії – соціально-територіальні спільноти і соціальні процеси, що розвиваються на мікро- і макрорівнях соціуму. Спільноти, що функціонують на мікрорівні, це: сусідські співтовариства, сільські громади, різні форми міських співтовариств (вулиця,
мікрорайон і т. ін.), на макрорівні – це найбільші поселенські і
міжпоселенські утворення (місто, сільський район, область, міська агломерація тощо).
До соціальних проблем, що становлять "поле" досліджень регіональної соціальної географії, належать:
 структуризація соціально-територіальних спільнот і соціальна динаміка населення регіонів і країн;
 формування і динаміка систем розселення;
 процеси урбанізації;
 міграційні процеси;
 формування ринків праці і зайнятості населення;
 соціально-демографічні процеси;
 формування соціального середовища і якості життя населення;
 етнокультурні процеси;
 розвиток соціальної інфраструктури, соціоекологічних систем, систем соціального управління на різних рівнях територіальної ієрархії.
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У західній і вітчизняній науці ця проблематика в регіональному зрізі спочатку розвивалася в основному в рамках соціології
міста і села, теорії урбаністики і розміщення продуктивних сил.
На сьогодні соціальна географія, яка має величезний доробок у
вивченні і розумінні соціальних явищ і процесів, слугує міцним
теоретико-методологічним фундаментом для аналізу динаміки і
поширеності багатьох актуальних процесів, явищ на регіональному (поселенському) рівнях. Основною метою є досягнення
найсприятливішої для людей територіальної організації соціального життя, підвищення соціальної ефективності економічної
діяльності груп країн, країн, їх регіонів і поселень.
6.2. Поселенська структура: соціальний вимір

Сутність поняття розселення. Розселення населення – це
результат процесів розподілу і перерозподілу населення по території країни у формі мережі і системи населених пунктів. Під
розселенням розуміють розміщення населення на території і
форми його територіальної організації у вигляді системи населених місць з їх взаємовідносинами. При цьому розселення є:
 елементом інтегральної територіальної структури господарства країни;
 одним з провідних факторів формування соціально-економічного простору країни.
Розглядаючи розселення як фактор формування соціальноекономічного простору країни, необхідно наголосити його відносну автономність, тобто його особливості, які сформувалися
історично і суттєво впливають на особливості розвитку територіальної організації господарства і суспільства в цілому. Розселення трактують двояко: як процес і як його стан у певний час.
Процес розселення населення відбувається в інтенсивних та
екстенсивних геопросторових формах. Екстенсивна форма – це
освоєння людьми незаселених територій і розбудова на них нової поселенської мережі. Інтенсивна форма – це процес зміни
людності і функцій у напрямі збільшення їх людності і функціонального ускладнення у вже існуючій мережі поселень.
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Фактори розселення. Розселення перебуває під впливом
об'єктивних і різноспрямованих факторів, які детерміновані у
часі і просторі:
1) географічні (географічне положення, розмір і атрибутивні
характеристики території тощо) – цими факторами визначаються параметри поселень та їх місце в територіальних системах
розселення, характер їх розвитку;
2) природні умови і ресурси (у т. ч. рельєф, клімат, наявність
корисних копалин) – ними визначається вартість освоєння території, сприятливість (комфортність) проживання населення, забезпеченість ресурсами, спеціалізація поселень, а також розселенська "місткість" території21.
3) соціально-економічні (характер виробничих відносин, рівень розвитку продуктивних сил та їх розміщення, характеристики трудових ресурсів, транспортні мережі і комунікаційна, а
також соціальна інфраструктура тощо) – вплив цього фактору
на розселення вирішальний, особливо на етапі формування поселень, у новітні часи цей вплив трансформується структурно;
4) демографічні (структура населення, інтенсивність процесів його природного відтворення, характер міграційних процесів
тощо) – ці фактори впливають на динаміку розвитку поселень,
їх людність тощо;
5) екологічні (ситуації надзвичайного характеру, забруднення
довкілля), які спричинюють переселення людей з місць найвищого рівня забрудненості;
6) нормативно-правові чинники (критерії щодо надання певного статусу поселенням, постановка і зняття з державного обліку поселень тощо) створюють умови для регулювання процесів розвитку і трансформації розселення.
Поселенська структура як проекція просторової організації суспільства. Передумовою становлення поселенської структури суспільства є певне, історично зумовлене закріплення індивідів за поселенням, що зовнішньо виявляється в постійному
21

Під розселенською місткістю території розуміється здатність "утримувати" певну кількість населення, виходячи з природно-ресурсних
можливостей.
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місці проживання. Це зумовлено суспільним поділом праці,
який встановлює зв'язки людей за певними видами діяльності,
що, у свою чергу, спричинює відмінності в місці проживання
працівників. Наприклад, особливості аграрного виробництва
зумовлюють специфічні форми поселення людей. За общинного
землеволодіння такою формою стає село (селище); приватна
власність на землю та індивідуальні технології дають інші форми розселення людей – "хутірська система", "фермерський тип"
тощо. До певного часу цей чинник посилюється тим, що недостатній розвиток техніки та технологій передбачає безпосереднє
включення працівника до технологічних процесів, що обмежує
його мобільність як у територіальному, так і у соціальному плані.
Первинними формами геопросторової організації розселення
є поселення (населені пункти). Поселення – це компактна територія, на якій розташована група будівель з інфраструктурою
для забезпечення постійної життєдіяльності людей. Населені
пункти (поселення) розглядаються вченими як складна сукупність взаємозв'язків між людьми, у якій просторовий розподіл
людської діяльності відображає впорядковане пристосування до
фактору відстані.
Населений пункт (поселення), як територіально цілісний і
компактний ареал концентрації населення, має всі необхідні
умови і обладнання для життя, праці і відпочинку людей. Ряд
учених-географів встановили критерії для визначення тих чи
інших поселень. Серед них можна назвати людність, тобто мінімальну кількість жителів (15 осіб), суцільність забудови, відстань між житловими забудовами окремих поселень має перевищувати 2 км.
Усі поселення поділяють на статичні та динамічні. Статичними є більшість поселень світу. Вони мають незмінне, стабільне географічне розташування. Динамічними є тимчасові поселення кочівних груп населення, морські платформи, космічні
станції з екіпажем, підводні судна, дрейфуючі дослідні станції,
де люди живуть протягом кількох місяців.
Враховуючи величину поселень (тобто людність) та їх функції, усі поселення поділяють на два типи: міські і сільські. Міські
поселення є центрами зосередження населення, безпосередньо
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не пов'язаного із сільським господарством. В Україні до них
належать міста і селища міського типу. Міста є найбільш концентрованою формою зосередження населення і господарства на
визначеній території. Приблизно 1,5 % площі освоєної і заселеної суші займають міські (урбанізовані) ареали. Але на цьому
порівняно обмеженому просторі зосереджено більше половини
людства і виробляється 4/5 товарів і послуг. Сільські поселення
– це селища, дачні поселення, хутори, де основною сферою діяльності населення є сільськогосподарське виробництво, рибальство, мисливське господарство або рекреація, тобто види діяльності, які вимагають значних площ.
Для соціальної географії важливо, що в поселеннях формуються поселенські (соціально-територіальні) спільноти – сукупності людей, які мають спільне постійне місце проживання,
залежать один від одного у повсякденному житті та здійснюють
багато різноманітних видів діяльності для задоволення своїх
економічних і соціально-культурних потреб. Найважливішими
системотвірними ознаками такої спільноти є стійкі економічні,
соціальні, інформаційні, політичні, культурні та екологічні зв'язки і відносини, які виділяють її як самостійну систему просторової організації життєдіяльності людей.
Особливості формування та розвитку цих зв'язків і відносин
визначають також специфіку соціально-територіальної спільноти, зумовлену історичним минулим, економічними, політичними, екологічними, інфраструктурними умовами. Поселенські
спільноти – це населення міст, селищ міського типу, сіл. Це спільноти за конкретними місцями проживання, тобто територіальна спільнота складається у зв'язку з місцем проживання людей
і охоплює населення міських та сільських поселень. Специфіка
функцій соціально-територіальних спільнот полягає в тому, що,
об'єднуючи (інтегруючи) діяльність соціальних інститутів, вони
забезпечують соціальне відтворення населення.
Сучасна соціально-поселенська структура сформувалася за
умов індустріального суспільства. В умовах формування постіндустріального суспільства поділ населення на міське та сільське
збергіається, формується новий тип поселень, який поєднує риси сільського та міського типів. Типовим в інформаційну еру
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вважають поселення, що формуються у технополісах, зокрема в
Силіконовій Долині, яка є одним із центрів розвитку сучасних
комп'ютерних технологій у США.
Мережа поселень – сукупність усіх населених пунктів, розташованих на будь-якій території (у т. ч. країни), яка характеризується людністю, густотою, взаєморозміщенням і конфігурацією ареалів.
Система розселення – територіально цілісна і функціонально
взаємопов'язана сукупність поселень – формується з розвитком
виробництва і системи обслуговування в межах мереж поселень.
Інтенсивність зв'язків є основним критерієм визначення її меж
і розвиненості.
У ході історичного розвитку територіальної організації суспільства мережа поселень може досягти такого рівня зрілості, за
якого в її межах утворюються настільки міцні зв'язки, що поселення починають функціонувати як єдине ціле. Це слугує передумовою переходу від мережі до системи розселення, що є якісним стрибком у територіальній організації суспільства.
Системи розселення формуються за такими критеріями
(принципами):
 інтенсивність трудових, виробничих, наукових, культурних,
адміністративних, торговельних та інших зв'язків між містами й поселеннями;
 рівень взаємозв'язків місць проживання з основними місцями праці;
 центрами громадського обслуговування й місцями позаміського відпочинку;
 густота населення та густота мережі міських і сільських населених пунктів;
 співвідношення чисельності населення в містах різної величини.
Мережа і система розселення різняться динамікою розвитку.
Мережа дуже інертна. І. Маєргойз назвав її найконсервативнішим елементом територіальної структури країни. Система розселення включає в собі як мережу, так і зв'язки і відношення між
населеними пунктами. Вона є досить динамічною.
Соціальний розвиток і розселення. Соціогеографічна інтерпретація розселення полягає в тому, що розкриває зв'язок і спів433
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відношення між соціальним розвитком людей, з одного боку, та
їх положенням у системі розселення – з другого. Специфічна
роль розселення в соціальному розвитку безпосередньо пов'язана з постійним місцем проживання людини – з поселенням.
Будь-яке поселення виступає безпосереднім середовищем
життєдіяльності людей. У процесі проживання на певній території населення перетворюється на специфічне соціальне утворення, соціально-географічну спільноту за поселенням. Поселення є територіально вираженою, локалізованою формою
включення людини в суспільне життя, ланкою її соціалізації.
Мірою розвитку людини в кінцевому підсумку виступає суспільство, проте реальним втіленням цієї міри стають умови життєдіяльності в місцях поселення людей. Саме ці умови і є основою соціального розвитку людей, проте вони істотно неоднорідні. Найсуттєвіші відмінності спостерігаються за лінією "місто –
село" як історично сформованих соціально-економічних просторових підсистем суспільства.
Поселення виконують певні соціальні функції в суспільстві.
Головною з них є та, що поселення – це просторове середовище
проживання людини.
Соціальною функцією поселень є вираження зв'язку між ними і суспільством. Умови, в яких людина працює, а також задовольняє потреби в освіті, культурі, побутових умовах, житлі тощо
визначають міру можливостей для її всебічного розвитку. Ці умови неоднорідні в поселеннях різного типу, рангу, регіональної
належності, що породжує соціально-територіальні відмінності.
Поселення як просторове середовище проживання людини
виступає фактором соціального розвитку населення. На відміну
від підприємства, яке є середовищем трудової діяльності, поселення є сукупністю всіх видів життєдіяльності і забезпечує сферу відпочинку, культури, освіти, побуту тощо.
Форми розселення. Найпоширенішими формами розселення є:
1. Дисперсне (розсіяне) сільське розселення окремими подвір'ями-садибами, яке безпосередньо наближає людей до місць
прикладання праці – земельні ділянки, ліси, мисливські угіддя.
Приклади дисперсної форми розселення – хутори і ферми. Хутори найбільше поширені в Україні, деяких країнах Європи
434

Ви
"К да
Ве иїв вн
рс сь ич
ія ки оне й у по
дл нів лігр
я ер аф
др си і
ук те чни
у т" й
.
це
н

тр

і Азії. У Північній і Латинській Америці, в Австралії поширені
ферми. Зокрема, сучасні австралійські фермери живуть усамітнено, зв'язок із сусідами і зовнішнім світом підтримують за допомогою телефону й інтернету.
2. Дисперсно-групове сільське розселення. Ця форма сільського розселення переважає в більшості країн світу. Розмір сіл та
їх розміщення значно відрізняються залежно від країни. Групова
форма розселення переважає в Росії, Західній Європі, Китаї,
Японії і країнах, що розвиваються.
3. Міста як найважливіша форма розселення міського населення. Це відносно великі за людністю поселення, населення
яких зайняте переважно неаграрними видами діяльності. Це
найбільш активні і креативні елементи розселення, ценри прогресу, модернізації і культурного обміну.
4. Промислові поселення, які не "доросли" до рівня міст (порівняно малі центри виробництва). Найуніверсальнішим прикладом такого виду поселень є містечка з розвиненими галузями
видобутку корисних копалин (селища шахтарів, рудокопів, нафтовиків, будівельників тощо).
5. Поселення службового характеру (поза містами, у сільській місцевості). Функції службових поселень, як правило, вузькоспеціалізовані. Історично вони з'явилися в умовах розвиненого суспільно-територіального поділу праці. Прикладом може
слугувати військове містечко.
6. Розселення кочових народів, коли постійні населені пункти
відсутні, а кочове населення має лише тимчасові стоянкитабори. Кочівництво – це певна форма розселення із специфічним господарським побутом.
Зазначені форми розселення утворюють численні мішані та
перехідні модифікації, характерні для певних зон або районів.
З розвитком суспільства форми розселення змінюються.
Класифікація поселень. Найзагальнішою характеристикою поселення є чисельність постійного населення. Від неї залежать темпи
його розвитку, деякі елементи функціональної структури, планування. Залежно від людності, поселення поділяють на групи. Зокрема,
відповідно до Державних будівельних норм (ДБН Б.2.2-12:2018)
поселення України поділяють на п'ять великих груп (табл. 6.1).
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Таблиця 6 .1
Групи населених пунктів залежно від чисельності населення
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Найкрупніші
Крупні
Великі
Середні
Малі*

Населення, тис. осіб
сільські населені
міста
пункти
Понад 800
Понад 5
Понад 500 до 800
Понад 3 до 5
Понад 250 до 500
Понад 0,5 до 3
Понад 50 до 250
Понад 0,2 до 0,5
До 50
Менше 0,2

тр

Групи населених
пунктів

*

В Україні до групи малих міських поселень входять селища міського типу (міські поселення, які у загальній системі адміністративнотериторіального устрою посідають проміжне місце між сільським
населеним пунктом і містом).

За географічним положенням розрізняють такі поселення:
 центральне поселення – поселення, функції якого (економічні, адміністративні) поширюються на навколишню територію, і яке має щонайменше одне підпорядковане поселення;
 периферійне поселення – поселення, яке розташоване у сфері
впливу центрального поселення і підпорядковане останньому;
 поселення-супутник, яке розташоване безпосередньо біля
центру, в зоні його доступності для розвитку тісних трудових
і культурно-побутових зв'язків;
 автономне (ізольоване) поселення – те, що не входить до якоїнебудь системи.

6.3. Урбанізація як соціально-географічний процес

Геоурбаністика як напрям соціальної географії. В середині
ХХ ст. в межах географії населення і розселення відбувається
зростання інтересу до всебічного дослідження розвитку міст,
міських агломерацій, їх географічного положення, функціонального призначення, а також урбанізації як процесу зростання
міського населення і міських поселень, поширення міських умов
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та способу життя. Цей напрям у ХХ ст. отримує назву "географія міст" (Geography of towns) і присвячений містам як об'єктам
географічних досліджень. У традиціях різних шкіл і політичних
систем активно осмислюється й сама урбанізація як складний
феномен, що супроводжується інтенсивною індустріалізацію
(у колишньому СРСР і в країнах соціалістичного табору), соціальними негараздами і сегрегацією простору (у США та інших
західних країнах) тощо.
З тих часів урбанізація набула особливо інтенсивного розвитку у світі, вона перетворилась на глобальний процес і докорінно змінила середовище буття людей, функціонування глобальної
і національних систем розселення. Глибинні причини урбанізації перестали асоціюватися тільки з розміщенням виробництва,
освоєнням ресурсів або території, вони дедалі більше визначаються сукупністю параметрів культурного життя людей, потребами та інтересами соціуму. У зв'язку з розвитком міст з'явилися
нові виклики: екологічне забруднення, використання території,
соціальні конфлікти, які актуалізували потребу осмислення не
тільки просторової організації розвитку міст і міських систем,
але й осмислення самого процесу урбанізації як трансформуючого соціум та його умови життя процесу.
Географи давали різні визначення урбаністиці – міждисциплінарному напряму, який з'явився як відповідь на потреби часу
і набув розвитку спочатку у західних країнах (1930–50-ті рр.),
пізніше і на пострадянському просторі (1970-ті рр.). У його межах сформувалась геоурбаністика (urban geography), предметом
вивчення якої стала просторова організація (планування), еволюція і функціонування міських систем різного рівня на базі
поглиблення процесу урбанізації з характерним для нього зростанням різноманіття потреб населення. Геоурбаністика стала
складовою частиною соціальної, а ширше – суспільної географії,
або географії людини. Місто перестало вивчатися як точковий
об'єкт, адже утворення величезних агломерацій, мегаполісів і
розповзання міст територією призвело до утворення складних
форм розселення, які також мали свою внутрішню структуру.
Сутність урбанізації. Урбанізація (лат. urbanus – міський,
urbs – місто) – історичний процес зростання ролі міст, міського
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способу життя і міської культури в розвитку суспільства, пов'язаний із просторовою концентрацією діяльності у порівняно
небагатьох центрах і ареалах інтенсивного соціально-економічного розвитку. Урбанізація пов'язана насамперед із міськими
поселеннями, незважаючи на те, що середовищем її поширення
є суспільство загалом, а не тільки місто. У це поняття включають не лише бурхливий розвиток і зростання міст, їх ролі у всіх
сферах життя, а й якісні зміни суспільства – перетворення його
переважно в міське за характером праці, способом життя, розвитком культури.
Рушійними силами урбанізації є розвиток виробництва, науково-технічний і соціальний прогрес, розширення рамок суспільного поділу праці, зростання продуктивності праці в сільському господарстві, збільшення територіальної і соціальної рухливості населення. Збільшення міського населення зумовлюється двома механізмами: природним збільшенням населення міст;
внутрішніми міграційними хвилями (з інших міст, із сільської
місцевості), а також збільшенням іммігрантів, більшість з яких
залишаються у великих містах.
Виникнення і перебіг урбанізації пов'язані з індустріалізацією суспільства, коли в образі великої машинної індустрії місто
здобуло власну основу розвитку і перетворилося на центр розвитку нових форм виробництва. Незважаючи на те, що міста
існували з давніх давен, тільки при капіталізмі вони набули провідної ролі у процесі розвитку, посіли домінуюче положення
щодо села, в яке почали проникати міські відносини. З поглибленням урбанізації відбувається поступова еволюція соціальногеографічних уявлень про урбанізацію. Акценти в поясненні
сутності урбанізації зміщуються із зростання міського населення, його частки в населенні країни або району на рівень концентрації населення в найбільших центрах, агломераціях і надагломераційних системах розселення; потім – на поширення міського способу життя, зміну норм поведінки людини в місті, якість
міського середовища і, нарешті, на вивчення людини міста.
Важливість географічного вивчення урбанізації пояснюється тим, що вона є результуючим процесом, який формує взаємовідносини людини, суспільства і довкілля. Найважливішим
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мірилом урбанізації нині все більш усвідомлюється сама людина зі зростанням її можливостей, здатностей і творчого потенціалу в умовах поширення міської системи цінностей. Урбанізація – процес глибоко просторовий, концентрований і
яскраво виражений в його проекції на територію. У процесі
еволюції відбувається розширення ареалів урбанізованого середовища та їх якісна зміна.
Найпоширеніший показник урбанізації – це частка міського
населення в населенні території в цілому. Але він надає відносне
уявлення про рівень урбанізації. Часто цей показник доповнюється іншими – густотою міської мережі, кількістю і питомою
вагою населення великих міст, щільністю міської забудови тощо. Маркерами урбанізованості/руральності територій могли би
виступати доступність і обсяг послуг, що споживаються населенням, тривалість проживання в міських умовах, поширеність
занять сільським господарством, зовнішній облік міст, соціокультурні цінності, екологічна ситуація, але здобуття таких даних
можливе при застосуванні соціологічних методів, а не тільки
даних офіційної статистики населення.
Організація економічного співробітництва та розвитку
(ОЕСР) у своїх аналітичних роботах, присвячених регіональному розвитку своїх країн-учасниць, використовує дещо іншу
типологію міського і сільського населення. Вона виділяє локальні адміністративні одиниці (утворення) і регіони. Локальні
одиниці вважаються сільським поселенням (громадою), якщо
густота населення в ній не перевищує 150 жителів на 1 км2
(у Південній Кореї і Японії 500 осіб, враховуючи, що в середньому по країні густота населення перевищує 300 осіб на 1 км2).
Серед регіонів до міських відносять тільки ті, в сільських громадах яких проживає менше 15 % населення. Регіони, де населення, що проживає в сільських адміністративно-територіальних
утвореннях, становить від 15 % до 50 %, називаються "проміжними". І "переважно сільські" регіони – це ті, в яких ця частка
становить більше 50 %.
Згідно з таким підходом, тільки 8,6 % території ЄС є переважно міськими територіями, але на Мальті їх було майже 100 %,
у Нідерландах – 61,7 %, Бельгії – 54,8 %. Незважаючи на пере439
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важання сільських територій, велика частина населення ЄС
проживає на міських землях (42,4 %). У Нідерландах міського
населення більше 80 %, у Бельгії – 78 %, у Великій Британії –
69 %, у Німеччині – 58 %. Розбиття території на міську та сільську, згідно з підходами Євростату, будується залежно від сукупності густоти заселення і загальної чисельності населення. На
густозаселених територіях мешкає 43 % населення Нідерландів,
майже 85 % населення Мальти, 70 % жителів Великої Британії,
55 % – Бельгії. До густо- і середньозаселених територій належать
такі сукупності поселень, що прилягають одне до одного, у кожному з яких густота населення сягає не менш ніж 500 або 100 осіб
на 1 км2, а загальна чисельність не менш ніж 50 тис. осіб.
Але типології міського і сільського населення постійно вдосконалюються.
Теорії урбанізації. Специфічні особливості розвитку міст,
різноманітні процеси в міському середовищі спричинили розвиток різних теорій урбанізації.
Представники урбаністичної екології Р. Парк та Е. Берджесс
вважали, що міста зростають не хаотично, а відповідно до особливостей навколишнього природного середовища. Своєрідність
їх розміщення, аналогічна тій, що відбувається у природі,
а різні міські райони розвиваються завдяки адаптації їх мешканців, що борються за власне існування. Формування міста автори розглядали як відтворення послідовних концентричних
кіл, що уособлюють міські сфери, поділені на сектори: у центрі
розташовані райони "внутрішнього міста", поза ними – житлові квартали, далі – приміська зона. Процеси заповнення екологічної ніши та закріплення в ній відбуваються в секторах концентричних кіл. Недоліком даної теорії є недооцінка свідомого
проєктування, планування міста, тому що розвиток міста розглядається як природний процес.
Концепція "урбанізм – як спосіб життя" була сформована
соціологом Л. Віртом (1938 р.), який тлумачив урбанізм на підставі трьох його особливостей: розміру території міст, густоти та
гетерогенності населення. Серед чинників, що визначають світосприйняття мешканців міст, він виділяв психологічні ефекти
міського життя, їх вплив на соціальну структуру та індивіда. До
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негативних відносили взаємну байдужість, підвищене емоційне
навантаження, що призводить до відчуття тривоги, нервового
напруження, відсутність підтримки через послаблені міжособистністі зв'язки мешканців міст. Аналізуючи американські міста, Л. Вірт переніс висновки на процес урбанізації загалом, перебільшуючи деіндивідуалізацію в сучасних містах.
Представник композиційної теорії Г. Ганс у 1962 р. піддав
сумніву ідею Л. Вірта про диференціацію, що руйнує зв'язки
між людьми та їх групами. За теорією Г. Ганса життя людей
відбувається в невеликих групах (родині, колі друзів, сусідів),
навколо яких виникають т. зв. соціальні світи, які ізолюють людей від довкілля. Тому аналіз таких чинників, як суспільний
клас, етап життєвого циклу, етнічне походження, набагато важливіший для розуміння соціального життя мешканців міст, ніж
вивчення їх розмірів, густоти та складу населення.
Авторство теорії субкультури належить К. Фітеру, згідно
з якою, довкілля міста справді впливає на приватне життя людей. Однак у містах складаються також умови для створення та
зміцнення соціальних груп. Міське середовище сприятливе для
розвитку субкультур саме завдяки диференціації. Виникає багато груп, пов'язаних загальними інтересами, кожна з яких може
стати центром субкультури. Прибічники цієї теорії вважають,
що для міського середовища характерна тенденція до соціального конфлікту, але джерелом його є не розпад груп, а суперечності між стабільними субкультурами.
У 80-ті рр. XX ст. радянські соціологи В. Пароль та А. Ахієзер
охарактеризували етапи "соціалістичної урбанізації" та визначили її специфічні риси в СРСР, а саме:
 формування міст відбувалося не стільки на основі товарногрошових відносин, скільки шляхом примусового перекачування державою ресурсів із села, що супроводжувалося перенесенням у місто елементів натурального господарства;
 інституціальна незабезпеченість подвійного механізму урбанізації, що призвела до банкрутства ідеї про "зближення міста та
села" у радянські часи і як наслідок – до псевдоурбанізації.
Урбанізація в колишньому СРСР мала ту особливість, що відбувалася у країні з переважно сільським населенням. Тому
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збільшення кількості міст супроводжувалося освоєнням значних
нових територій. Урбанізація здійснювалася в багатонаціональній державі, регіони, якої мали різний рівень соціальноекономічного розвитку, тому була нерівномірною, часто – спотвореною. Внаслідок цього утворювалися гіперурбанізовані та
неурбанізовані території. Значною мірою це було пов'язано з відмінністю природно-кліматичних умов, національними особливостями, недостатньо розвиненою мережею шляхів сполучення тощо.
Сучасні теорії урбанізації зосереджуються на тому, що урбанізм не є ізольованим явищем, він пов'язаний з головними політичними та економічними чинниками. Д. Харві вважає, що:
 урбанізм є одним з аспектів штучного середовища, породженого розвитком і розквітом промислового капіталізму;
 у сучасному суспільстві відмінність між способами життя
міського і сільського населення набагато розмитіша, ніж у
традиційному суспільстві;
 у сучасному урбанізмі простір постійно реорганізується,
що залежить від того, де великий капітал обирає місця для
розміщення свого виробництва, науково-дослідницьких
центрів, та від приватних інтересів, що впливають на купівлю та продаж землі.
Урбанізацію розглядають не лише як зростання міського
населення і підвищення ролі міст у суспільному житті, але і як
процес перебудови всього середовища проживання людини,
організації його повсякденної життєдіяльності і характеру задоволення потреб у цьому двоєдиному соціальному і природному середовищі.
Етапи розвитку урбанізації. В епоху нового часу фундаментальною підставою виникнення і магістральним шляхом розвитку урбанізації стала диференціація праці. У процесі світової
урбанізації виділяються якісні її етапи:
Перший (локальний) етап охоплює промислові країни Західної Європи та Північної Америки з кінця XVIII до кінця XІX ст.
Так, серед жителів Англії та Уельсу в середині XIX ст. містян
було 50 % (у світі – 6,3 %), а на початку ХХ ст. – вже 75 %. За
рахунок урбанізації у Західній Європі і Північній Америці частка міських жителів у світі зросла з 5,1 % до 13,6 %. Цьому спри442
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яло панування Великої Британії і низки європейських країн над
колоніальними народами з їх величезними територіями.
Другий (планетарний) етап розпочався у ХХ ст. з розвитком
капіталізму і промисловості в багатьох регіонах світу. Він супроводжується інтенсивним зростанням міського населення
світу (на 0,5 млрд осіб) і характеризується розвитком переважно
великих міст (понад 100 тис. жителів). Якщо у 1900 р. таких
міст було лише 360, то в 1950 р. – 950. Але зростання міст було
екстенсивним, урбанізація спиралась на індустріалізацію, проте
розвиток сфери послуг та інших видів діяльності суттєво поступався виробництву.
Третій (глобальний) етап розпочався у другій половині
ХХ ст. і був пов'язаний з НТР, під впливом якої на новий якісний рівень розвитку вийшла не тільки промисловість, а й численні невиробничі галузі, сфера послуг. Урбанізація в цей період характеризується переважним розвитком великих (понад
500 тис. жителів) і мільйонних міст і є одним із факторів глобалізації світу. У розвинених країнах вона набуває характеру процесів формування мегаполісів, гігаполісів, агломерацій і конурбацій. Водночас індустріалізація і безконтрольне зростання призводять до різкого погіршення екологічної обстановки у великих
містах, у зв'язку з чим виникають зворотні тенденції територіальної деконцентрації і відтоку населення в передмістя (субурбанізація) і починає активно розвиватися приміська територія. Це
стає характерним спочатку для США, Канади, Великої Британії,
Франції, Італії, Бельгії, Швеції, потім для інших країн. На цьому
етапі знаходять прояву і процеси метрополізації, пов'язані з
концентрацією економічного, культурного й інформаційного
потенціалу розвитку суспільства у великих містах і зонах їхнього впливу, реалізацією ними суспільно значущих функцій на
світовому та макрорегіональному рівнях. Від вектора та рівня
розвитку таких головних міст-метрополісів, складності та різноманітності їх функціонального навантаження (статусу) залежить розвиток прилеглої території, інтенсивність продукування
та ретрансляції управлінських і технологічних інновацій, вищих
досягнень і зразків матеріальної й духовної культури, входження регіонів країни до світового соціально-економічного просто443
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ру. При цьому зростає роль науки, освіти, виробництва і поширення інформації, банківської діяльності, менеджменту і сфери
послуг, зменшується роль матеріального виробництва та його
впливу на розвиток міст.
Концепція стадіального розвитку урбанізації. Диференціація рівня урбанізації не тільки в територіальному, але і в часовому розрізі, посилення тих чи інших її ознак свідчать про
стадіально-регіональний характер еволюції урбанізації. Тому
актуальною залишається стадійна концепція розвитку урбанізації. Її автором став американський вчений Дж. Джібс, який у
1963 р. запропонував схему розвитку цього процесу і виділив
п'ять його стадій:
1 стадія – відносно рівномірне сільське розселення, своїм
малюнком воно відтворює ознаки диференціації природного
ландшафту, з випереджальним зростанням сільського населення, міста тільки з'являються і розвиваються повільно;
2 стадія – прискорений розвиток "точкових" міських форм
під впливом економічних факторів і зростаючих відмінностей у
вигляді торгово-транспортних переваг, що супроводжується
скороченням сільського населення. Міста стають центрами задоволення різноманітних потреб населення;
3 стадія – розвиток форм розселення у вигляді агломерацій
при прискореному зростанні їх ядер, зменшення сільського населення і прямування його до міст, депопуляційні процеси у
міжагломераційному просторі;
4 стадія – територіальне розширення агломераційних форм,
виникнення метрополісів при прискореному зростанні їх периферійних зон, диференціація структури міст – зменшення кількості малих міст і зростання великих. Загострення екологічних
і соціальних проблем у містах і початок активних субурбанізаційних процесів;
5 стадія – проблема бурхливого зростання міст набуває глобального характеру, спостерігається деконцентрація населення
з частковим "заповненням" міжагломераційних просторів і стагнацією історичних ядер міст, стабілізується розселення.
Стадії розвитку урбанізації чітко проявляються у просторі.
В одних країнах процес стадіального розвитку відбувається
444
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з великою швидкістю і вже досягнув найвищих стадій, в інших –
відбувається повільний перехід до наступної стадії. Причому
цей перехід не означає зникнення ознак попередньої стадії,
а лише посилення явищ і процесів, характерних для наступного
етапу розвитку.
6.4. Міста в соціальному просторі

Сутність поняття "місто" та його ідентифікація. Цивілізація суспільства завжди пов'язувалася з розвитком багатопланових і визначених за своїми сутнісними характеристиками систем відносин, найважливішим засобом інтеграції яких виступало
місто – особливий соціокультурний організм і просторова організація людей розділеного суспільства.
У різні епохи та в різних кінцях світу "містами" називали
явища з неоднаковими ознаками та різним змістом. На початку
ХХ ст. М. Вебер визначив, що містом є поселення, в якому діє
ринок, який означає "наявність регулярного товарообміну всередині поселення як істотну складову частини доходу та задоволення потреб населення".
Сьогодні вчені пропонують найрізноманітніші визначення
міста з позиції різних підходів. З соціального погляду місто є
суспільно-просторовою формою буття суспільства, де сконцентровано величезний людський, виробничий, освітній, культурний, науково-технічний, управлінський та інші потенціали.
З адміністративного погляду 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.
З функціонального погляду містом поселення стає, досягнувши
деякого рівня складності функціональної структури. Воно характеризується багатофункціональністю, чим визначаються його
інтеграційні якості, властивості генерувати нове, соціальна привабливість, властивість бути дзеркалом своєї країни або району.
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Із суспільно-географічного погляду місто є просторовим суспільним утворенням, осередком масового розселення людей і зосередження їх суспільно-корисної діяльності в будь яких формах, крім одержання продукції сільського господарства як єдиного заняття населення, організоване в дієвий господарськобудівельний комплекс, розрахований на обслуговування побуту
і діяльності населення.
Системним (інтегральним), що уособлює в собі запропоновані підходи, може бути визначення: місто – це історично сформована, соціально та економічно розвинена, щільно збудована
та просторово сконцентрована поселенська одиниця, яка має
законодавчо визначений статус і являє собою складну функціонально-територіальну систему з населенням, зайнятим переважно в позааграрних сферах діяльності.
Основними критеріями віднесення поселень до категорії міст
є: чисельність населення, функції які вони виконують, економіко-географічне положення, ступінь участі в територіальному
розподілі суспільної праці, особливості функціональнопланувальної організації території тощо.
Однак у ряді країн донині єдиним критерієм є кількість населення, проте в різних країнах і цей критерій неоднаковий.
Зокрема, у Данії містами вважають поселення людністю понад 250 осіб., Малайзії – 1 тис. осіб, Непалі – 5 тис. осіб,
США – 25 тис. осіб. В Японії містами вважають поселення
з кількістю жителів більше 50 тис. осіб. Крім людності, при
визначенні міста в Японії і Бельгії враховується критерій середньої густоти населення. В Індонезії, Замбії, Перу введений
критерій т. зв. міських ознак, під якими розуміють рівень благоустрою і наявність певних зручностей (електрика, каналізація, мережа культурно-побутових закладів). У Колумбії містами вважають поселення з 1,5 тис. мешканців; в Мексиці та
Венесуелі – 2,5; у Гані і на Мадагаскарі – 5; в Сенегалі – понад
10 тис. осіб. За такого підходу до розряду міст часто потрапляють і типово сільські за функціями поселення. Однак якщо в
деяких країнах кількість населення як критерій визначення міста
абсолютизується, то в інших її не беруть до уваги зовсім. У Бра446
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зилії, Парагваї, Єгипті, Монголії містом вважають всі адміністративні центри з будь-якою кількістю мешканців.
Іноді показник людності населення поєднується з деякими
іншими ознаками: з часткою населення, зайнятого несільськогосподарською діяльністю (в Україні до категорії міст відносять
поселення з понад 10 тис.осіб, і частка зайнятих у несільськогосподарській сфері має становити не менше 2/3 зайнятих).
Класифікації і типології міст. У сучасній науці існує багато класифікацій і типологій міст. Основна здійснюється за
критерієм їх людності. Наприклад, відповідно до Державних
будівельних норм "Планування і забудова територій" (ДБН
Б.2.2-12:2018) за чисельністю населення міста України поділяються на "найкрупніші" (понад 800 тис. осіб), "крупні"
(500–800 тис. осіб), "великі" (250–500 тис. осіб) "середні"
(50–250 тис. осіб), "малі" (до 50 тис. осіб, сюди ж зараховуються селища міського типу). Слід відзначити, що "поріг"
людності міст змінюється з часом і може суттєво відрізнятися
в різних класифікаціях. Зокрема, у попередній (якв діяла до
2018 р.) українській містобудівній класифікації найбільшими
були міста-мільйонники.
У суспільній географії традиційно поселення до 50 тис осіб
відносять до малих, а від 100 тис.осіб – до великих і обов'язково
виділяють міста-мільйонники, пов'язуючи саме ці межі людності істотними для зміни функціональної структури і значення
міст, способу життя містян тощо.
Інші приклади типологій міст наведено на рис. 6.1. Наприклад, за функціональним призначенням виділяєються багатофункціональні міста (які, у свою чергу, поділяються на міста з переважанням промислових, промислових і транспортних, транспортних, промислових і рекреаційних функцій), рекреаційні центри,
організаційно-господарські і культурно-побутові центри, центри
агропромислових комплексів, промислово-аграрні центри. Географи типізують міста за ґенезою (походженням і особливостями розвитку), географічним положенням, місцем і роллю в системі розселення, особливостями забудови, структурою зайнятості, політико-адміністративним статусом.
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Рис. 6.1. Типології та класифікації міст за різними ознаками
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Міські агломерації. Міста, особливо великі, відчувають дефіцит території для забезпечення міських мешканців житлом і
виконання своїх функцій. Біля великих міст виникають інші
поселення – міста-супутники. В них зосереджено ті види діяльності, які були витіснені із центрального міста (чи його ядра)
через брак земельних ресурсів, низьку ефективність виробництва, невідповідність функціональній спеціалізації території міста
або через екологічну небезпеку. На сьогодні розміщення багатьох підприємств і офісів компаній пояснюється і відносною
дешевизною оренди землі, нерухомості за межами центру. Міста-супутники пов'язані з головним містом тісними зв'язками
(виробничими, транспортними, трудовими, культурно-побутовими тощо). Разом із центральним містом вони підпадають під
вплив своєрідного "агломераційного" ефекту території, коли в
межах відповідного скупчення поселень різко підвищується
ефективність функціонування підприємств і господарського
організму загалом.
Агломерація – це компактна територіальна група міських і
сільських поселень, що об'єднані в складну загальну систему
різноманітними інтенсивними зв'язками (комерційними, ринковими, виробничими, трудовими, сельбищними, комунальногосподарськими, культурно-побутовими, рекреаційними, природоохоронними), а також спільним використанням ресурсів даної
території та значним економічним ефектом від формування високоурбанізованого міського середовища. Критеріями формування міської агломерації можуть бути: наявність великого міста (як правило, понад 100 тис. мешканців) – ядра агломерації;
висока густота міського населення і поселень; значна інтенсивність трудових та культурно-побутових зв'язків населення між
центральним та іншими поселеннями.
Міські агломерації формуються на базі одного центрального
міста (моноцентричні), що виділяється серед інших розмірами і
спеціалізацією у сфері наукоємних технологій, обслуговування
та управління, або на базі декількох міст (поліцентричні), що
виникли на територіях високого індустріального освоєння і розвитку матеріаломістких галузей.
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Фази розвитку міст і агломерацій. Місто (агломерація)
проходять різні фази розвитку (залежно від напрямів і характеру
змін чисельності населення в ядрі міста та на його околицях).
Відомий голландський урбаніст Л. Ван ден Берг, враховуючи
міграційні тенденції й ті процеси, які відбуваються в міському
ядрі та на приміській території, виділяє чотири фази розвитку
міст на регіональному рівні (рис. 6.2, 6.3):

Рис. 6.2. Фази розвитку міст

Рис. 6.3. Зміни населення відповідно
до фазової концепції розвитку міст

1) урбанізація, коли поселення швидко зростають за рахунок
навколишньої місцевості і населення з приміських територій
прямує до центру (головного міста);
2) субурбанізація (або екс-урбанізація), коли приміський пояс (кільце) починає зростати за рахунок переселення жителів за
межі міського центру і часткового перенесення туди підпри450
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ємств і організацій, хоча більшість населення залишається працювати в центральному місті і там отримувати переважну кількість послуг;
3) дезурбанізація, коли населення переміщується в передмістя і далі – за межі субурбії, при цьому втрати населення в центрі
перевищують приріст населення у приміській зоні;
4) реурбанізація, коли центральне місто починає знову залучати населення в результаті оновлення і модернізації центру
міста (ядра) і відбувається відродження його на новому рівні.
Урбанізація і міський розвиток у координатах якості
життя населення. Одним із стрижневих процесів зміни якості
життя населення в Україні є урбанізація, особливості перебігу і
наслідки якої надовго визначили територіальну диференціацію
розселення, виробництва, моделей поведінки населення і способів сприйняття світу, а також тих проблем, які значно загострилися у сучасний період. З другого боку, у процесі управління
розвитком міст важливим є забезпечення максимально комфортних умов життєдіяльності для кожного жителя, його потреб у
праці, споживанні різних послуг, відпочинку тощо.
Урбанізація на різних своїх стадіях і в особливих проявах
змінила життя більшості країн світу. Зростання міського населення і міст означали новий уклад життя, нові взаємодії і навантаження, що не минуло безслідно в жодній країні світу. Настає
час розрізняти вузьке розуміння урбанізації (зростання міського
населення) і широке її розуміння (як процесу міського розвитку,
що супроводжується формуванням відповідних соціальної організації, умов та способу життя населення та їх поширенням на
сільську місцевість, а також відповідною управлінською діяльністю, спрямованою на забезпечення сприятливого середовища
життєдіяльності людей). Виявляється, що зростання міського
населення не завжди і не всюди супроводжується всебічним
розвитком міст. Цей дисонанс найменше виражений у розвинених країнах; там термін Urban development (міський розвиток)
взагалі домінує над терміном Urbanization (зростання міст і міського населення). Найбільше він виявляється у країнах, що
розвиваються. Свою специфіку на хвилі індустріалізації та ідеологізації він отримав і у постсоціалістичних країнах, у т. ч.
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в Україні. Все це стало підставою для пошуку шляхів подолання
проблем розвитку міст, різних для країн світу, проте однакових
у ціннісному спрямуванні щодо їх розв'язання.
Міста, з одного боку, є реально існуючими географічними
об'єктами, з другого – являють собою певний діяльнісний простір (економічний, соціальний, культурний, інформаційний тощо). Межі географічного і діяльнісних просторів можуть не
збігатися і це принципово для розуміння поняття "міський розвиток". Розширення діяльнісного простору міста до масштабів
глобальної економіки в різних сферах життєдіяльності передбачає налагодження комунікації між різними агентами, які присутні в діяльнісному просторі міста, розуміння його суб'єктоб'єктної природи. Місто виступає суб'єктом тією мірою, якою
воно здатне визначати власне майбутнє, залучати ресурси для
свого розвитку, впливати на попит і пропозицію на глобальних і
національних ринках тощо. Отже, вимоги до змісту міського
розвитку значно ускладнюються і не обмежуються питаннями
проєктування його планувальної структури.
Фахівці трактують розвиток міст як: "об'єктивно сформовану
систему функціонування суб'єктів території (міста), засновану
на стійкому та збалансованому відтворенні соціально-економічного, природно-ресурсного, інноваційного, економічного
та іншого потенціалів, спрямованих на підвищення якості життя
населення". За нинішніх умов орієнтиром має бути стабільний і
гармонійний розвиток міських поселень в їх взаємодії із сільською місцевістю на основі дієвої економіки, сталого відтворення
людського потенціалу та його ефективної зайнятості, збільшення рівня і поліпшення якості життя населення, у т. ч. за
рахунок максимального використання інтегрального потенціалу
території. При цьому в поле зору потрапляють всі "зрізи" якості життя: матеріальний, пов'язаний зі здоров'ям населення, його
відтворенням і добробутом; функціональний, де життя оцінюється з погляду потреб і можливостей людини у взаємодії з соціально-економічними, культурними, екологічними та іншими
"просторами"; системно-соціальний, який розкриває особливості середовища життя, його відповідність вимогам безпеки.
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Визнання виняткової ролі міських поселень у процесі забезпечення збалансованого розвитку держав світу відображається
на хронології подій, пов'язаних з міжнародними глобальними
ініціативами, заходами і документами (рис. 6.4).

Рис. 6.4. Проблематика розвитку міст у хронологічних рамках
міжнародного співробітництва ООН

З часу рішення про заснування Програми ООН з населених
пунктів (ООН-Хабітат) минуло вже майже 40 років, відтоді актуальність міжнародного співробітництва в галузі розвитку поселень неухильно зростає. Конференції Хабітат відбуваються
раз на 20 років і визначають глобальний порядок денний для
політики у сфері розвитку населених пунктів на різних територіальних рівнях. Хабітат І відбувся 1976 р. у Ванкувері (Канада),
Хабітат ІІ – в 1996 р. у Стамбулі (Туреччина), Хабітат ІІІ –
2016 р. у Кіто (Еквадор). Ключові зустрічі ООН з питань сталого
розвитку, такі як Всесвітній саміт зі сталого розвитку у 2002 р.
та Ріо+20 у 2012 р., послідовно підтверджували основні положення Програми Хабітат.
Ключовою темою останньої конференції Хабітат ІІІ став
сталий (забалансований) розвиток міст, підставами для обрання якої стали два основні аргументи: 1) глобальна урбанізація
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злиденності – тобто поширення останньої не тільки в сільських,
але більш інтенсивно – у міських поселеннях; 2) визначальна
роль міст у забезпеченні екологічної стійкості і зміні клімату.
Стаття 27 Нового порядку денного міського розвитку, прийнятого на цій конференції, стверджує, що національним, субнаціональним і місцевим органам управління та всім зацікавленим
сторонам належить взяти на себе зобов'язання "сприяти рівному
розподілу можливостей і переваг, які здатна запропонувати урбанізація і які дозволяють усім жителям, незалежно від того,
живуть вони в організованих чи неорганізованих поселеннях,
мати нормальне, гідне життя, що приносить задоволення, і повністю реалізувати свій людський потенціал"22.
Принципи формування комфорту і сприятливих умов життя населення в рамках забезпечення сталого урбаністичного розвитку
закладені й у діяльність глобальної асоціації міст і місцевих урядів
ICLEI – Local Governments for Sustainability (International Council
for Local Environmental Initiatives)23. Аналогічні принципи закладені в систему координат для європейських стійких міст (The
Reference Framework for Sustainable Cities: a European Vision)24.
З 2014 р. сталий міський розвиток є однією з ключових цілей
стратегії регіонального розвитку "Європа 2020: стратегія розумного, стійкого і всеосяжного зростання".
У контексті інтегрування проблем якості життя населення у
конкретні документи, слід особливо відзначити такі з них:
 Європейська хартія місцевого самоврядування, 1985 р.,
Страсбург;
 Стратегія європейського регіонального планування, 1988 р.,
Лозанна-Страсбург;
 "Порядок денний на ХХІ століття", 1992 р., Ріо-де-Жанейро;
 Хартія "Міста Європи на шляху до сталого розвитку" (Ольборзька хартія), 1994 р., Ольборг;
The New Urban Agenda. URL: http://habitat3.org/the-new-urban-agenda
Official site of the International Council for Local Environmental
Initiatives. URL: http://www.iclei.org/
24
Council of European Municipalities and Regions. URL: http://www.ccre.org
/activites/view/25#
22
23
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 "Порядок денний Хабітат ІІ", 1996 р., Стамбул;
 Принципи сталого просторового розвитку Європейського
континенту (CEMAT), 2000 р., Ганновер;
 Соціальна хартія міст – членів Союзу Балтійських міст, 2001 р.,
Росток;
 Лейпцизька Хартія сталого європейського міста, 2007 р., Лейпциг;
 Нова програма урбаністичного розвитку, 2016 р., Кіто.
Основні стратегічні цілі, визначені цими документами, створюють підґрунтя для розроблення концепцій розвитку міст не
лише у країнах Європи, а й в інших країнах, що обрали для себе
вектор сталого (збалансованого) розвитку, у т. ч. в Україні.
Глобальні міста. На сучасному етапі розвитку людства, що
характеризується насамперед економічною глобалізацією, функції багатьох міст починають відриватися від тієї території, на якій
ці міста були побудовані. Функціонування системи глобальних
міст стає автономним від хінтерланда, і незважаючи на зростання
функцій територій, що безпосередньо оточують і обслуговуюють
ці міста, набагато більше значення мають функції, що забезпечують функціонування даного міста в системі світової глобальної
економіки як центру прийняття економічних і політичних рішень,
значущих для всього світу. Необхідність у таких центрах пов'язана з особливостями функціонування світової геоекономіки –
"економіки корпорацій". Ці центри прийняття рішень світового
значення стали іменуватися глобальними містами.
Хоча ідеї про існування світових міст висловлювали раніше
П. Холл, Дж. Фрідман, Н. Тріфт та ряд інших учених, що досліджували процес глобалізації, термін "глобальне місто" був обґрунтований у 1990-ті рр., у роботах професорки соціології Чиказького університету С. Сáссен. Вона сформулювала ряд гіпотез щодо виникнення таких міст, які зводилися до того, що зростаюча географічна розпорошеність економічної діяльності провідних корпорацій світу посилила значення їх центральних функцій. Чим більше розкидані по різних країнах економічні операції фірми, тим складнішими є її стратегічні центральні функції:
управління, координація, обслуговування, фінансування.
Спочатку поняття світового міста використовувалось для позначення центрів особливого культурно-релігійного значення –
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Риму, Парижа, або столиць колишніх імперій – Лондона, Мадрида,
Відня. Сучасне поняття "світове" (глобальне) місто виходить з
особливої участі окремих міст у глобальному суспільнополітичному житті і світовому господарстві. Світові або глобальні
міста виділяються не за людністю чи статусом столиці, а за діапазоном дій і ступенем економічної могутності і політичного впливу.
У вивченні розвитку світових міст намагалися встановити,
що потрібно якомусь абстрактному місту для того, щоб перетворитися на глобальне або підняти свій ієрархічний статус. На
сьогодні уявлення про традиційний набір функцій, який повинен
бути у глобального міста, загалом склалися. Головна ознака
такого міста – вироблення рішень у політичній та економічній
сферах, важливих для всього світу. В таких містах повинні розміщуватися суб'єкти, які затверджують ці глобальні рішення:
 штаб-квартири найбільших транснаціональних і глобальних
корпорацій;
 штаб-квартири найбільших міжнародних політичних інститутів;
 штаб-квартири найбільших фінансових інститутів;
 міжнародні, глобальні економічні інститути;
 міжнародні економічні організації, такі як Міжнародний валютний фонд чи Світовий банк;
 світові біржі як інститут, що формує глобальний ринок;
 найбільші виставки-ярмарки.
Формування і позиціювання глобального міста має ряд особливостей. По-перше, немає жодного глобального міста, яке б не
базувалось на величезному транспортному вузлі глобального
масштабу. По-друге, необхідно, щоб це місто інформаційно і логістично забезпечувало б завдання глобальної офісної імперії,
обслуговувало комунікаційні функції на глобальному рівні. Цим
містом повинні надаватися відповідного рівня як IT-послуги, так і
інші послуги, необхідні для роботи глобальних офісних центрів.
Існує кілька відомих класифікацій світових (глобальних)
міст, участь у розробці яких брали П. Холл, Дж. Фрідман,
Н. Тріфт та ін. Зокрема, останній автор (Н. Тріфт) поклав в основу своєї класифікації глобальних міст принцип охоплення
території їх впливу (табл. 6.2).
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Таблиця 6 .2
Ієрархія глобальних міст за Н. Тріфтом (1989)

Нью-Йорк
Лондон
Токіо

Париж
Сінгапур
Гонконг
Лос-Анджелес

Регіональні центри
Сідней
Чикаго
Даллас
Майямі
Гонолулу
Сан-Франциско

тр

Зональні центри
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Глобальні центри

У другій половині 1990-х рр. під керівництвом П. Тейлора
була створена міжнародна дослідницька група дослідження глобалізації і світових міст (GaWC – Globalization and World Cities),
за систематизацією якої були виділені альфа-, бета- і гаммасвітові міста відповідно до ступеня їх включеності в глобальну
мережу провідних бізнес-послуг (банківська справа, реклама,
право тощо). Всі міста (а їх було 55) поділені на ієрархічні рівні
всередині груп, відповідно до кількості набраних за переліком
критеріїв балів.
Найвищу кількість балів на межі століть (12 балів) отримали:
Лондон, Париж, Нью-Йорк, Токіо; 11 балів не набрало жодне
місто; 10 балів мали Чикаго, Франкфурт, Гонконг, ЛосАнджелес, Мілан, Сінгапур. Дані центри є центрами альфарівня. З міст бета-рівня можна назвати Сан-Франциско, Сідней,
Торонто, Цюріх. Гамма-рівень: Амстердам, Бостон, Каракас,
Берлін, Прага, Джакарта, Йоганнесбург тощо.
Є й інші класифікації, але якщо порівняти їх, то вже декілька
десятиліть поспіль тільки три сучасні міста є визнаними глобальними містами першого порядку – це Нью-Йорк, Лондон і Токіо, там розташовані найбільші фондові біржі світу. Всі інші
міста поступаються їм своєю роллю у світовій економіці.
У світі триває конкуренція між міськими поселеннями за обслуговування глобальних функцій. В ієрархії міст існують міські
центри, які поділяють між собою глобальні функції різних порядків. Глобальні міста формують три великі пан-регіони, взаємопов'язані корпораціями, що надають глобальні послуги.
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У кожному пан-регіоні виникає своя ієрархія центрів. Для регіональної консолідації зростає роль таких міст, як Майямі, Сінгапур, Гонконг, а визнаного багатьма глобального Токіо зменшується. Майямі, наприклад, поступово бере на себе роль своєрідного форпосту Нью-Йорка у відносинах з Латинською Америкою, суттєво розширивши для нього межі пан-регіону (рис. 6.5).

Рис. 6.5. Пан-регіони: регіональні світові центри

6.5. Сільський розвиток у форматі соціальної географії
Георуралістика як напрям соціальної географії. Сільська
місцевість вивчається різними науками за різними проблемними напрямами, але особлива увага приділяється депопуляції
сільського населення, зростанню взаємозв'язку з містами, розвитку рекреації, структурним зрушенням у сільському господарстві та їх соціальним наслідкам, сільському плануванню.
У соціальній географії існує окрема дисципліна, що вивчає
сільську місцевість, – це георуралістіка (від англ. rural – сільський). Це молода дисципліна, яка, поруч із геоурбаністикою,
швидко розвивається. Георуралістика перебуває на межі щонайменше трьох дисциплін: географії сільського розселення,
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географії сільського господарства, соціології села. Тим не
менш, вона має свої предметні акценти.
Георуралістика досліджує процеси, результати, тенденції,
закономірності територіальної організації сільської місцевості
і розвитку сільського соціуму з притаманним йому способом
життя. Основна складність у географічному дослідженні сільської місцевості полягає у визначенні, делімітації, типології її
інтегральних територіальних елементів, визначенні умов,
факторів, морфології, тенденцій і закономірностей розвитку
сільської місцевості.
Величезний внесок у вивчення ролі села в суспільстві і системах розселення, специфіки сільського способу життя і особливостей сільської культури був зроблений соціологами. Вперше про соціологію села мова зайшла з появою у 1915 р. монографії американського соціолога Ч. Гелпіна "Соціальна анатомія
сільського суспільства", де були узагальнені різні концепції щодо історичних типів сільських суспільств. Соціологія села мала
за мету пошук шляхів перетворення селянських господарств
відповідно до потреб індустріалізації суспільства. Затим сформувалась достатньо розвинена теоретична база для вивчення
соціальних процесів на селі.
Вітчизняна соціально-політична думка традиційно була зорієнтована на сільські проблеми, вважала село джерелом національної ментальності, особливості якої різною мірою впливають на
всі сфери життєдіяльності українського суспільства. Найцікавішими спостереженнями і роздумами збагатили українську науку
наприкінці XIX – початку XX ст. І. Франко, М. Грушевсьий,
С. Подолинський, В. Липинський та ін. За радянських часів дослідження села були значною мірою зорієнтовані на політичні
інтереси влади, тому напрями наукових пошуків змінювалися
відповідно до завдань розвитку міст і сіл, а багато з робіт містили результати, які з різних причин взагалі не могли бути оприлюднені. Поява нових проблем у пострадянські часи активізувала дослідження різних соціальних трансформацій у сільському
соціумі, пов'язаних як зі становленням ринкової економіки, так
і з модернізацією життя в цілому.
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Становлення георуралістики є результатом розвитку як самої
суспільної і, в її межах соціальної, географії, так і суспільним
попитом на комплексні дослідження села як соціальнотериторіальної спільноти в його специфічних рисах. У вітчизняній географії цей напрям тільки формується. Георуралістика, як
і геоурбаністика, не повинна "підміняти" ті галузеві дослідження, які вже проводяться в рамках окремих наукових напрямів. Її
теорія будується на тому, що сільська місцевість розглядається
як складна територіальна система, яка включає як елементи і
підсистеми всю сукупність природно-ресурсних, екологічних,
технологічних, економічних, соціальних, демографічних, культурних, політичних та інших явищ і процесів.
Село як тип соціально-територіальної спільноти. Науковці
роблять численні спроби визначення поняття село, які базуються
перш за все на постулаті, що воно є протилежністю місту. Вважається, що село відрізняється від міста домінуючим типом господарської активності (переважно сільськогосподарської), формами
скупчення населення, стилем і способом життя, а також характером зв'язку з природою. Історично саме села є первинною формою поселень, з яких з виокремленням ремісництва поступово
сформувалися і міста. Сільські території є сегментом простору в
його фізичному, біотичному й антропогенному вимірах, у межах
якого існує людина як біосоціальна істота. Це руральна частина
території, основним ресурсом якої є земля з усіма її природними
та природно-антропогенними атрибутами. Наприклад, за нормами права в Україні, село – це поселення з переважно сільською
забудовою і сталим складом населення і чисельністю до 5000
мешканців, які здебільшого зайняті в сільському, лісовому та
рибному господарстві, народних промислах, первинній переробці
сільськогосподарської та рибної продукції.
Система сільського розселення, як і специфіка сільськогосподарського виробництва, наклали певний відбиток і на тип сільських поселень, які за своєю характеристикою суттєво відрізняються від міських (табл. 6.3).
Базовим структурним елементом рурального поселення є сільський соціум, який розуміють як стійку спільноту людей, об'єдна460

ну природними умовами організації їх життя, сільським способом
життя та діяльності. Його особливість, на відміну від соціуму
міського, полягає саме у перевазі природно-історичних чинників
над чинниками соціально-економічними.
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Таблиця 6 .3
Порівняльна характеристика сільської
та міської територіальних підсистем суспільства

Визначальні
чинники

Господарський

Ознаки сільської
територіальної
підсистеми
Переважно агропромислового виробництва
Переважно сільськогосподарського
призначення
Сільський,
садибного типу
Дрібнодисперсний

Види
використання
території
Метод забудови
території
Тип розселення
Соціальнопрошарковий
Спосіб життя
Густота населення
Сфера соціальних
послуг
Транспортна
мережа, зв'язок

Переважання селянства

Екологічний

Зона рекреації
та меліорації

Етнонаціональний

Переважно моноетнічний склад населення

Руральний
Низька
Елементарна,
нерозвинена
Неналагоджена,
нерозвинена

Ознаки міської
територіальної
підсистеми
Переважно промислового виробництва

Переважно індустріального призначення

Міський, індустріального типу
Концентрований
Переважання робітників та службовців
Урбанізований
Висока
Багатофункціональна,
розвинена
Розгалужена,
розвинена
Зона високого техногенного навантаження
та індустріального
забруднення
Переважно поліетнічний склад населення

Історія сільського соціуму своїм корінням сягає патріархальної
землеробської громади, а сам він не може функціонувати без забезпечення єдності людини з природою, що передбачає враху461
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вання природно-кліматичних особливостей тієї чи іншої території. Для сільського соціуму характерні такі риси, як специфічний
соціальний тип селянина, зумовлений природним циклом сільськогосподарського виробництва й такою самою циклічністю сільського життя; загальна залежність від умов клімату та ґрунтів;
потреба у веденні домашнього господарства і, як результат, його
наявність; трудомістськість праці в домашньому та особистому
підсобному господарстві; дисперсність розселення (розкиданість
сільських поселень та індивідуальних помешкань у них); безпосередність і здебільшого неформальний характер контактів і відносин як у виробничому процесі, так і за його межами; специфічний характер ментальності, етики, моралі. Сільське населення
відрізняється від міського особливим укладом, характером і родом занять, рівнем комфортності життя, кваліфікації праці (у селян він нижчий за рівень кваліфікації праці міських жителів),
типом мислення, стабільністю цінностей і норм життя.
Сільське розселення: основні риси, класифікація поселень.
Сільське розселення – форма територіальної організації життя
населення на позаміській території у вигляді сукупності сіл,
населених місць різних типів, призначених для постійного або
тимчасового проживання. Воно відрізняється виконанням т. зв.
неміських господарських функцій (сільськогосподарське виробництво, лісове і лісопромислове господарство, рекреаційне обслуговування, природоохоронні функції). У зв'язку із цим сільське розселення відрізняється меншою людністю поселень, переважанням малоповерхової забудови і поширеністю односімейних присадибних житлових будників. Сільське розселення є
невід'ємною складовою єдиного процесу розселення, в якому
міське та сільське населення взаємозалежні і розвиток яких зумовлений різними чинниками.
У приміських зонах, особливо у складі агломерацій, формуються сільсько-міські (урбо-руральні) системи розселення, для
яких характерні значне поширення маятникових трудових і культурно-побутових поїздок між сільськими і міськими поселеннями, багатофункціональний характер сільських населених пунктів,
розвиток дачного і котеджного будівництва тощо.
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Динаміка сільського розселення – це складний суспільногеографічний процес, який істотно змінюється як у часі, так і у
просторі, і в Україні ця динаміка в останнє півстоліття мала значні територіальні відмінності, зумовлені природними умовами,
історією заселення і господарського освоєння, а також економічного розвитку. За повоєнний період кількість сільських населених
пунктів скоротилась більш ніж вдвічі: нині в Україні налічується
близько 28 тис. сільських поселень, переважна частина яких зосереджена в лісостеповій і степовій зонах, які мають великі площі
родючих земель. Густота мережі поселень також має відмінності,
однак найвищою вона є в Карпатському регіоні (66 поселень на
1000 км2), найнижчою – у степовій зоні (37). Середнє карпатське
село в Україні має найбільшу людність (понад 850 осіб), а найменші за людністю села зосереджені в поліській зоні.
У системі розселення розрізняють окремі сільськогосподарські
садиби (хутори), села і селища. При дисперсному (розсіяному)
розселенні окремими садибами, віддаленими одна від одної, сільськогосподарські угіддя оточують кожну садибу. При цьому відстань від житла до місця праці буде найменша. При сільському
рівномірному розселенні садиби зібрані в окремі населені пункти
і більш-менш рівномірно розміщені по території. Але в такому
разі виникає ієрархія між селами, найбільш людні з яких стають
центрами з порівняно розвиненою інфраструктурою, а інші займають другорядне становище. У будь-якому разі, при сільському
розселенні збільшується відстань між житлом і місцем прикладання праці, причому в деяких випадках дуже помітно.
Сільське розселення, що прив'язане до певної території, має,
як правило, не площинний, а лінійний характер: населені пункти
витягуються вздовж деякої вісі, наприклад річки, дороги тощо.
Підтипом такого розселення є приміські села, які входять з великим містом у т. зв. агломерацію.
В Україні сільські населені пункти класифікують за допомогою різних показників. Найпростішою є класифікація сільських
поселень за кількістю мешканців. За цим критерієм статистика
виділяє такі населені пункти: до 6 жителів, 6–10, 11–25, 26–50,
51–100, 101– 00, 201–500, 501–1000, 1001–2000, 2001–3000, 3001–
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5000, понад 5000 жителів. Найбільший людський потенціал
в Україні зосереджений у сільських поселеннях з від 1 до 2 тис.
мешканців. А найбільшим селом, за даними Всеукраїнського перепису населення 2001 р., є с. Костянтинівка Мелітопольського
району Запорізької області.
Функціональну структуру сільського розселення представляють
два типи поселень: поліфункціональні і монофункціональні. До
поліфункціональних належать великі поселення, які є районними
центрами або центрами сільських рад і виконують як господарські,
так і організаційно-управлінські функції. Монофункціональні поселення поділяються на два підтипи: сільськогосподарські і несільськогосподарські. Останній підтип об'єднує села і селища біля
промислових підприємств, пов'язані з експлуатацією автомобільних і річкових шляхів, залізниць, виловом риби, охороною та експлуатацією лісових ресурсів, функціонуванням закладів рекреації,
охорони природи чи сфери обслуговування населення.
Основою формування систем розселення різного ієрархічного
рівня виступають функціональні міжселенні зв'язки: виробничі,
побутові, постачально-збутові, торговельно-розподільчі, соціальнокультурні, трудові тощо. Тому виділяють такі системи розселення:
1. Внутрішньогосподарські системи розселення. Характерними ознаками таких систем є концентрація виробничого та кадрового потенціалу в центральних поселеннях, виділення решти поселень за їх виробничими функціями, втрата малолюдними поселеннями виробничих функцій і збереження лише функцій житла
й особистого підсобного господарства.
2. Міжгосподарські системи розселення існують як додаток до
районних систем або на базі міжгосподарських утворень. Ці системи ґрунтуються на міжпоселенських виробничо-технологічних
зв'язках і рідше – на трудових і культурно-побутових засадах.
3. Районні системи розселення виконують функції взаємодії
сільської і міської сфер життєдіяльності та соціальних зв'язків
між ними, розв'язання соціальних проблем і забезпечення потреб
сільського населення, міжгосподарської координації, адміністративно-територіального керівництва.

464

Ви
"К да
Ве иїв вн
рс сь ич
ія ки оне й у по
дл нів лігр
я ер аф
др си і
ук те чни
у т" й
.
це
н

тр

4. Міжрайонні системи, створені на базі великих і малих міст
для поліпшення обслуговування сільського населення в межах
великих і середніх агломерацій.
5. Обласні системи розселення, особливо в місцевостях, легкодоступних для маятникової міграції сільського населення.
6. Міжобласні системи розселення.
7. Національні системи розселення.
Існують і комплексні типології сільських поселень, які враховують різні ознаки: зайнятість, чисельність населення, міграційний рух тощо. Сучасні українські економісти пропонують виділити такі типи сільських поселень:
1. Безлюдні поселення, де немає жодного постійного жителя.
2. Занепадаючі поселення, в яких 60 % населення становлять
жителі пенсійного віку.
3. Малі села (до 200 мешканців), в яких середній вік жителів
становить більше 40 років.
4. Малі села, в яких середній вік їх жителів становить менше
40 років.
5. Середні поселення (201–500 мешканців), з яких менше 50 %
зайнято в сільському господарстві, а понад 30 % постійно виїжджають на роботу в міста (маятникова міграція).
6. Середні села, в яких більше половини населення зайнято в
сільському господарстві, а 30 % працює в містах і селищах міського типу.
7. Середні села, більше половини мешканців яких зайнято
в сільському господарстві; маятникова міграція менша 30 %.
8. Середні поселення, менше 50 % жителів яких працює в
агросфері; маятникова міграція незначна, а решта працює в
інших галузях.
9. Великі села (понад 500 мешканців), менше 50 % з яких зайнято в сільському господарстві; маятникова міграція значна.
10. Великі поселення, більше половини жителів яких працює в
сільському господарстві; міграція значна.
11. Великі села, більше половини мешканців яких зайнято в агросфері; міграція незначна.
12. Великі поселення, до половини жителів яких працює в агросфері; маятникова міграція менша 30 %.
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Сільська місцевість: суть, чинники розвитку. Розуміння
того, що є сільським, еволюціонує в часі і у просторі. Причинами цього є зміни, які відбуваються у суспільстві в цілому і на
сільських територіях зокрема. Тому дослідження основних понять, які становлять систему сільського розвитку, не можна розглядати лише в одному, наприклад, територіальному аспекті. Це
специфічна сукупність суспільних відносин, які містять економічні, екологічні, соціальні, культурні, демографічні, географічні та інші фактори.
До виникнення міста фактично не виникало потреби
встановлення критерію, за яким можна було б вирізнити
один тип населеного пункту від іншого (місто від села). Така
ситуація тривала досить довго, навіть наприкінці ХХ ст.
вважалося, що до сільських поселень належать населені місця (незалежно від їх людності), у яких жителі зайняті здебільшого сільським або лісовим господарством, промисловим
полюванням, а також поселення, пов'язані з іншими видами
діяльності (обслуговування промисловості, транспорту, будівництва), якщо вони мають нечисленне населення і розташовані в сільській місцевості.
Нині село і сільське, так само, як місто і міське, вже не
можна визначати відокремлено, завжди в поєднанні: одне з
огляду на інше. Сільське визначають через подвійну дихотомію, яка стосується способу життя (село/місто) і способу
виробництва (сільське господарство/промисловість). Історичний аналіз, як правило, відносить село і сільське господарство до минулого, майбутнє належить місту та промисловості. Місто вважалося і вважається заможнішим, а село –
набагато біднішим. У просторовому аналізі місто, зазвичай,
центральна територія, село – периферійна. З цих позицій
конструюють і дві відмінні суспільні організації: одна
центральна, заможна, прямуюча до розвитку, друга – занепадаюча, маргінальна і деградуюча. Тому багато вчених
продовжують визначати поняття "сільська місцевість", відштовхуючись від поняття "місто".
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Визначень поняття "сільська місцевість (територія)" на сьогодні запропоновано багато, серед них слід виділити такі:
1) цілісна система зі своїми структурою, функціями, зв'язками із зовнішнім середовищем, історією, культурою, умовами
життя населення, яка характеризується великою кількістю взаємопов'язаних підсистем різних типів з локальними цілями, багатоконтурністю управління;
2) економічно-екологічна категорія, регіонально-територіальне утворення зі специфічними природно-кліматичними, соціально-економічними умовами, де економічно і екологічно збалансовані та енергетично взаємопов'язані різні ресурси (природні, трудові, матеріальні, енергетичні, інформаційні, фінансові
тощо) з метою створення сукупного суспільного продукту конкретної території та повноцінного життєвого середовища для
сучасного і майбутніх поколінь;
3) системна сукупність, яка сформувалася історично в певних
межах, що поєднує в собі організаційно-територіальну (село,
район) і територіально-функціональну належність (виробництво, переробка, реалізація) сільськогосподарської продукції;
4) найважливіша частина народногосподарського комплексу
країни, що включає обжиту місцевість поза територією міст з її
умовами та ресурсами, сільським населенням і різноманітними
основними фондами на цій території.
Американський соціолог Е. Еконг запропонував умовну модель диференціації територій на сільські та міські за такими
критеріями:
 розмір площі – розмір площі, яку займає сільська спільнота,
як правило менша за розмірами, ніж площа зайнята міською;
 густота населення та його склад – густота населення на одиницю площі в сільських поселеннях менша, ніж у міських,
окрім того, склад сільського населення має тенденцію до меншої гетерогенності, ніж міського;
 наближеність до природи – сільське середовище має ширшу
та безпосередню близькість до фізичних елементів довкілля
таких, як ґрунт, вітер, радіація, паразити та мікроорганізми;
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 вид заняття – у сільських спільнотах здебільшого це сільське
господарство та виробництво інших видів первинної продукції, на відміну від міських центрів, де організація торгівлі та
промисловість займають чільне місце;
 культурна простота – культурні комплекси, пов'язані з високою модою, музикою та літературою більшою мірою пов'язані з міськими територіями, а не з сільськими;
 соціальна взаємодія – первинні контакти групи є основною особливістю соціальної взаємодії у сільській місцевості, у той час
як у містах найхарактернішими типами взаємодії є вторинні;
 соціальна стратифікація – у сільській місцевості менше соціальних класів, ніж у місті;
 соціальна мобільність – міські жителі пересуваються з одного
соціальної верстви в іншу швидше, ніж сільські;
 соціальна диференціація – сільські райони зазвичай мають малий
розподіл праці та спеціалізацію, а тому складаються з кількох подібних незалежних між собою одиниць, на відміну від міста;
 соціальний контроль – зазвичай він вищий у сільській місцевості, ніж у містах, де жителі більше покладаються на формальні інститути;
 рівень стандартів життя – міські центри, як правило, пропонують
вищий рівень життя, ніж сільські населені пункти (кращі житлові
умови, освітні заклади, заклади охорони здоров'я тощо).
Запропоновані критерії, однак не завжди відображають реальний рівень розвитку сільських територій. Наприклад, у США
на початок 2013 р. сільське населення становило 18,3 %, а в
сільському господарстві було зайнято лише 10 %. Тобто половина жителів сільських територій розвиненої країни не працює
в аграрному секторі.
Сільська місцевість відіграє велике значення в житті суспільства не тільки як джерело отримання продовольства, відновлюваних лісових та інших рослинних ресурсів, різних видів
мінеральної сировини, підтримання екологічної рівноваги природного середовища, але і як соціально-демографічний ресурс,
"берегиня" національних традицій, культури, самобутності
населення. Суть комплексних досліджень сільської місцевості
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– в оцінці всіх її сторін з погляду самого населення, умов його
життя і діяльності.
У законодавстві України визначення "сільські території" відсутнє. Представниками різних наук сільська місцевість розуміється як просторова основа розміщення населення, сільськогосподарського виробництва та інших видів діяльності на селі, власне сільських поселень, використання природних ресурсів у
процесі життєдіяльності суспільства. Вона є складним просторовим природно-ресурсним, виробничо-економічним, соціальним
утворенням, основною функцією якого є забезпечення гармонійного розвитку в системі "довкілля – населення – виробництво".
Головними системотвірними ознаками сільських територій є:
компактність, наявність адміністративних меж, сільські поселення як центри організації, тісні системні зв'язки, відкритість, самостійність та взаємозалежність розвитку, наявність організаційноуправлінської підсистеми.
У свою чергу, сільський розвиток можна розуміти як збалансований розвиток економіки, соціальної інфраструктури, самоврядності в сільській місцевості, поліпшення умов та якості життя
населення сільських жителів. Він являє собою цілеспрямовану
зміну економічних, екологічних, демографічних, соціальних, культурних, побутових, інституційних умов функціонування села у
напрямі зростання рівня та якості життя його мешканців.
Особливості розвитку сільських територій визначають регіональні, загальнодержавні, глобальні умови та чинники. До регіональних чинників належать просторові умови розміщення,
природні умови і ресурси функціонування, спеціалізація аграрного виробництва та наявність супутніх або альтернативних
видів діяльності, форми сільських поселень (хутори, села, селища), людність сіл, розвиток місцевого самоуправління. До
загальнодержавних чинників належать: державна аграрна політика та політика розвитку сільських територій (самостійна
або у складі аграрної), система розселення, територіальноадміністративний устрій, рівень економічного розвитку, рівень
та якість життя, соціальні, екологічні та економічні пріоритети
та інтереси загальнодержавного розвитку. Глобальні чинники
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формування та розвитку сільських територій утворюють загальносвітові тенденції скорочення сільського населення, сільських поселень та сільського способу життя, індустріалізація
аграрного виробництва, розвиток альтернативних видів діяльності, загальносвітові проблеми ресурсокористування, особливо використання землі, світова продовольча проблема.
Сільські території відіграють важливу роль у процесі функціонування будь-якої держави. В середньому у світі сільські
території сягають 75 % від загальної площі, де проживає трохи
менше половини населення світу . На цих територіях виробляється 32 % світового ВВП. Проблеми розвитку сільських територій в Україні посідають особливе місце, оскільки на них
проживає третина населення держави і припадає 90 % її площі.
Значущість цих територій посилюється їх винятковим внеском
у формування основ продовольчої безпеки та нарощування
експортного потенціалу країни.
Тривалий час в Україні, як і інших пострадянських країнах, проблеми розвитку сільських територій вирішували з
оптимізацією аграрної політики. Нині стає зрозумілим, що
політику сільського розвитку і аграрну політику, незважаючи
на їхню взаємозалежність, слід розмежувати. Основними
пріоритетами політики сільського розвитку має бути інтегрований розвиток сільських територій, забезпечення привабливих умов проживання для сільських жителів, скорочення
сільської бідності та підвищення конкурентоздатності сільськогосподарського виробництва.
Функції сільської місцевості і розвиток села в умовах ринкових трансформацій. На сьогодні слід виходити з поліфункціональності сільської місцевості, як найголовнішої її ознаки, яка полягає в тому, що село:
 поряд із містом, вирішує стратегічні питання розселення людей
на Землі;
 забезпечує соціальний контроль над територіями, вирішуючи
певні геополітичні завдання;
 зберігає історично освоєні агроландшафти і має вирішальне
значення в забезпеченні продовольчої безпеки;
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 зберігає етнокультурне різноманіття суспільства;
 відіграє роль у підтримці екологічного благополуччя;
 відтворює і зберігає свій людський капітал, без якого неможливе існування сільського господарства в жодній країні.
Сільські території покликані виконувати такі функції: ефективного та конкурентоздатного виробництва, раціонального ресурсокористування, ресурсозбереження та охорони природних ресурсів; сприяння розширеному відтворенню сільського населення;
забезпечення зайнятості й належного рівня та якості життя; впровадження інновацій та вдосконалення облаштування не тільки
сільських населених пунктів, але й прилеглих до них територій;
активізації діяльності сільських громад, гармонійного розвитку
особистості кожного селянина, виховання почуття патріотизму,
національної ідентифікації, відродження історичних і формування нових культурних традицій.
Аналіз цих функцій села дозволяє зробити висновок про те, що
сільська місцевість є постачальником багатьох благ, які не піддаються вартісній оцінці. У минулі століття сільське господарство
було провідною галуззю, сьогодні в розвинених країнах на його
частку припадає лише 1–2 % ВВП, однак саме в розвинених країнах сільському розвитку і сільському господарству приділяється
непропорційна більша порівняно з його економічною часткою
увага. Зокрема, у програмі підтримки фермерів США йдеться про
створення більших економічних можливостей незалежно від того,
чи перебувають вони в рамках сільського господарства, роздрібної
торгівлі, туризму чи створення нових інтернет-компаній.
Теоретико-методологічною основою регулювання розвитку
сільських територій мають стати певні аксіоми. По-перше, всі сфери функціонування суспільства країни тісно взаємозв'язані. І на
сільські території так чи інакше впливає ситуація в інших сферах
господарства і суспільства в цілому. У свою чергу, розвиток сільського господарства і сільських територій неодмінно вносить корективи в суспільний розвиток. Отже, сільські території і сільське
господарство може слугувати інструментом як позитивних, так і
негативних змін у суспільстві. Так само і відповідні зміни в державі можуть або стимулювати, або гальмувати розвиток сільської
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території. З цієї аксіоми випливає також те, що і всередині самої
сільської території всі її частини і об'єкти також взаємопов'язані.
По-друге, цілісної картини сільської території будь-якої країни
чи регіону, при вилученні того чи іншого її елементу (об'єкта,
сфери, регіону) або нехтуванні ними, отримати неможливо. Не
можна до кінця зрозуміти і механізм формування сільських територій різного таксономічного рангу. Звідси випливає необхідність
якнайповнішого врахування всіх елементів сільської території як
системного утворення.
По-третє, у соціальній географії велике значення має взаєморозміщення (взаєморозташування) об'єктів сільських територій
стосовно один одного в географічному просторі. При цьому виникає нова географічна якість. Серед безлічі варіантів взаєморозташування об'єктів сільських територій завжди є найоптимальніший, який дає змогу мінімізувати всі види господарських витрат,
максимізувати прибуток, вирішити екологічні проблеми, отримати позитивний синергетичний ефект. Територіальна взаємодія
сільських і сільськогосподарських об'єктів як між собою,
а також з об'єктами інших господарських систем породжує їх
територіальну сумісність, нейтральність і несумісність. У першому випадку через спільне розміщення об'єктів на території
певного таксономічного рангу отримується значний господарський або суспільний ефект. У другому – об'єкти господарювання не впливають на власне функціонування і позитивно,
і негативно. Територіальна несумісність виявляється в негативному впливі розміщених на одній території об'єктів на господарську діяльність у процесі просторової взаємодії.
По-четверте, сільські території існують у часі, який разом із
простором визначає буття людей у суспільстві. Тому сільські
території, як і інші, вимагають перманентного моніторингу і дослідження. При цьому час неминуче "прискорюється" внаслідок
постійного збільшення подій за один і той самий період.
По-п'яте, будь-яка сільська територія, як складна територіальна система, складається з підсистем нижчого ієрархічного рівня
(структур, поєднань, утворень, комплексів, формувань). У свою
чергу, вона сама є підсистемою вищого ієрархічного рівня. Така
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ієрархічна підпорядкованість дуже важлива для розуміння сутності функціонування сільських територій як системних утворень.
Будь-яка система підпорядковується у власному функціонуванні
і розвитку "наказам" системи вищого ієрархічного рівня, передаючи у трансформованому вигляді інтерактивні розпорядження до
власних підсистем.
По-шосте, функціонування просторово-територіальних сільських утворень відбувається як постійна і перманентна зміна їх
станів унаслідок як внутрішньої взаємодії елементів, так і взаємодії з довкіллям.
В Україні досі сільські території мають певні обмеження
(імперативи) ефективного розвитку та функціонування: недосконале законодавство, недостатня державна підтримка, у т. ч. фінансова та інвестиційна; слабке інформаційне забезпечення та
соціальна захищеність селян; недостатнє матеріально-технічне та
інфраструктурне забезпечення аграрного виробництва та інших
видів діяльності; екологічні обмеження; недосконала організація
території та недостатня мотивація для цього; підприємницькі
ризики. Це є невиправданим з погляду державних інтересів.
Адже більшість аспектів життєдіяльності українського суспільства тісно пов'язана з селом, а значна кількість мешканців міст є
вихідцями з села в першому чи другому поколіннях. Немало з
них підтримують родинні зв'язки із селом, масовими є сезонні
міграції міських жителів якщо не в село, то на дачі. Останнім
часом аграрна діяльність суттєво поповнює і родинні бюджети.
Безробіття, невисокі рівні заробітної плати спричинюють "аграризацію" мешканців міст, багато з яких мають земельні ділянки і
господарюють у сільській місцевості. Непоодинокими є випадки
повернення в село його вихідців, які, пробувши певний час у
місті, не змогли влаштувати там своє життя.
Нині доволі яскраво висвітлилася проблема просторових аспектів трансформації сільських територій. Головні її тенденції знайшли свій прояв у просторово-демографічних змінах. За останні
роки помітним є суттєве зменшення кількості сільського населення, а також сільських поселень – за період з 2003 по 2014 р. офіційна статистика зафіксувала зменшення чисельності сільських жите473
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лів на 2 млн осіб (з 15,8 млн до 13,7 млн), при цьому зник 141 сільський населений пункт (з 28612 до 28471). Причини цього явища
криються у складному поєднанні негативних для сільських територій соціально-економічних та екологічних умов.
Сільські території України – це 41,7 млн га території, з яких
69,1 % становлять сільськогосподарські угіддя, 12,1 % землі
населених пунктів; 28, 4 тис. сіл, у яких мешкає близько 14 млн
осіб, або 31 % всього населення України. Сучасний стан соціальної сфери села в Україні, інші аспекти життєдіяльності сільських територій слід визнати критичними, що підтверджується:
1) несприятливою демографічною ситуацією і невпинним
зменшенням чисельності населення в сільській місцевості, а також кількості сільських поселень унаслідок постійного відпливу
економічно активних верств селянства;
2) високим рівнем безробіття на селі;
3) найнижчим серед галузей економіки рівнем оплати праці
і виживанням селян за рахунок самозабезпечення (господарювання на присадибних ділянках);
4) високим рівнем міграції сільського населення, у т. ч. за кордон, що унеможливлює нагромадження та якісне відтворення сільських трудових ресурсів, погіршує якість трудового потенціалу села;
5) недостатнім рівнем забезпеченості медичними закладами і медичним обслуговуванням, територіальною віддаленістю від центрів надання кваліфікованої і різносторонньої медичної допомоги;
6) недостатньою забезпеченістю мережею сільських освітніх
закладів;
7) низьким рівнем благоустрою житлового фонду і комунальної інфраструктури;
8) низьким рівнем та якістю розвитку дорожньо-транспортної та
комунікаційної інфраструктури;
9) низькою забезпеченістю об'єктами культурного призначення.
Зокрема, у 2012 р. лише 50 % сіл України мали середні школи.
Ще гірша ситуація з будинками культури, дозвілля або клубами.
Вони є тільки в 29 % українських сіл. Близько 36 % сіл забезпечені газопроводами, 22 % – водопроводами, 3 – каналізацією.
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У просторовому плані найзабезпечнішими в соціально-культурному і побутовому сенсах є сільські території центральних
і деяких північних областей держави. У найгіршому становищі
нині опинилася Чернігівська область, а також анексований Крим
і окуповані території Донбасу.
З поглибленням глобалізаційно-інтеграційних процесів розвиток сільських територіальних утворень стає дедалі менше відокремленим від міських. Використання природно-ресурсного потенціалу, перерозподіл трудових ресурсів за сферами зайнятості
та галузями господарства, переміщення населення в межах системи розселення дедалі більше набувають спільних рис. З огляду
на це, можна говорити про органічне поєднання концепції сталого розвитку з ідеєю спільного, солідарного розвитку сільських та
міських територій.
Системна трансформація сільських територій має відбуватися в трьох основних концептуальних напрямах: просторовому (або географічному), інституціональному і глобалізаційному. Перший підхід розглядає сільські території як просторові соціо-економіко-екологічні системи. Вони формуються
і розвиваються у процесі становлення різних територіальних
концепцій якості життя соціуму (нації, громади). Інституціональна школа віддає перевагу системним трансформаціям
сільських територій на основі формування середовища взаємоузгодження внутрішніх і зовнішніх інститутів. Глобальна
концепція намагається пояснити трансформацію сільських
територій викликами глобалізованого світу і перш за все участю українського сільського господарства в міжнародному
територіальному поділі праці.
Зарубіжний досвід розвитку сільських територій та ефективного використання їх економічного потенціалу надзвичайно
корисний Україні саме в даний період проведення реформ у
всіх сферах українського суспільства. Більше того, Україна є
важливим гравцем на світовому ринку продовольчих товарів.
За умов проведення ефективних реформ наша держава здатна
ще посісти 2–3 місце у світі за виробництвом зерна. Звичайно,
475

Ви
"К да
Ве иїв вн
рс сь ич
ія ки оне й у по
дл нів лігр
я ер аф
др си і
ук те чни
у т" й
.
це
н

тр

вирішити ці проблеми без використання зарубіжного досвіду,
і в першу чергу США і країн ЄС, неможливо.
У США і ЄС також відбулися значні зміни в підходах до
розвитку сільських територій. У минулому сільські території
розвинених країн Заходу у власній трансформації базувалися
на суто економічному галузевому підході. Державна політика
в цій сфері суспільства будувалася на використанні природних ресурсів сільської місцевості. Саме на цьому стояло потужне і багатогалузеве сільське господарство. При цьому панувала думка про логічну ідентичність цілей розвитку сільських територій і сільськогосподарського виробництва. У наш
час як в ЄС, так і США запанував яскраво виражений територіальний або географічний підхід. Точніше, це майже класичний підхід економічної і соціальної географії в українському
розумінні цього поняття і науки. На зміну державної підтримки сільськогосподарського товаровиробника прийшла державна підтримка сільських територій. При цьому вона має саме
соціальний акцент.
І у США, і в ЄС доволі чітко були розділені програми підтримки сільських територій і сільськогосподарських виробників. Левова частка інвестицій від бюджету йде на реалізацію програм розвитку сільських територій – 20 % в ЄС і від
11 до 27 % у США. Такий підхід не був би ефективним, якби
органам місцевого самоврядування на сільських територіях не
було б надано широких прав у реалізації програм розвитку з
відповідною державною фінансовою підтримкою. Саме місцева влада максимально прозоро здійснює прямі платежі населенню, грантову підтримку, видає кредити на основі державних гарантій, пропонує адресні податкові пільги, здійснює
технічну підтримку тощо.
Отже, головним психологічним чинником соціальної політики на сільських територіях є надання суб'єктам державних і приватних програм право самим вибирати з переліку
програм розвитку сільських територій ті, які найповніше
відповідають місцевій специфіці.
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Предмет регіональної соціальної географії.
Регіон як соціально-територіальна система: складові.
Основні форми просторової локалізації життя людей.
Проблемні напрями дослідження регіональної соціальної географії.
Система розселення: сутнісні ознаки.
Найпоширеніші форми розселення.
Територія і соціальний простір міста: різниця понять.
Соціально-географічна сутність урбанізації.
Концепція стадіального розвитку урбанізації
Основні фази розвитку міст і агломерацій.
Глобальні міста: сутнісні ознаки.
Георуралістика. Предмет дисципліни.
Функції сільських територій.
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