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Розробка стратегії оптимального розвитку регіонів неможлива без 

фундаментальних наукових досліджень у суспільній географії. Вона, у 
свою чергу, досить тривалий час розвивалась як наука, що описує 
узагальнену просторову діяльність великих сукупностей людей, наприклад 
демогеографія, економічна географія, соціальна географія і т.д. Такий 
погляд виник у результаті довгочасного панування статистичного підходу 
у суспільній географії, який передбачає вивчення лише масових 
суспільних явищ. При цьому окрема людина завжди була практично 
виключена з поля зору географічних досліджень. За всю історію географії 
можна знайти лише окремі приклади картографування діяльності окремих 
людей, наприклад карти подорожей Магеллана або Кука. У той же час 
вирішення проблем регіонального розвитку потребує знання проблем та 
геопросторових особливостей окремих членів суспільства. 

Потрібно відзначити, що сам термін „географія людини” в науці 
використовується вже досить давно, але раніше під ним завжди розуміли 
географію людства в цілому чи якоїсь його частини, тобто в цьому терміні 
слово „людина” було синонімом до слова „суспільство”. Добре відомі 
наукові праці з однаковою назвою „Географія людини” таких авторів як 
Жан Брюн, Поль Відаль де ля Бляш, Фрідріх Ратцель. 

Деякі аспекти географії людини були вивчені Лундською школою 
(Швеція) під керівництвом Т.Гегерстранда. Вона досліджувала 
просторово-часову поведінку людини та процеси прийняття рішень в 
умовах реального довкілля та невизначених ситуацій при певній системі 
обмежень. 

Кінець двадцятого і початок двадцять першого століття 
ознаменувалися масовим входженням високорозвинутих країн в 
постіндустріальну фазу свого розвитку. Аналіз найновіших тенденцій 
науково-технічного прогресу показує, що останніми роками в багатьох 
галузях наукового знання розвивається дослідження нанотехнологій, які 
оперують з нанооб’єктами. Що розуміти під цими термінами кожна наука 
вирішує сама, враховуючи міждисциплінарні зв’язки і тенденції. Префікс 
„нано” означає мільярдну частинку від чогось. Фізики та хіміки під 
нанотехнологіями розуміють операції на рівні окремих молекул. Уже 
з’явились перші публікації про наноекономіку (Г.Клейнер), під якою 
розуміють економіку окремої людини. Назрів час поставити питання про 
нанотехнології в суспільній географії, або про наногеографію. Суспільна 



географія не має права відставати від найновіших тенденцій розвитку  
світової науки. Визначимо об’єкт дослідження наногеографії. Враховуючи 
чисельність населення Землі можна зробити висновок, що мільярдною 
його частиною є окремі особи. Тому, образно кажучи, наногеографія – це 
географія окремих людей, а якщо говорити точніше, то об’єктом вивчення 
наногеографії мають бути фізичні особи та малі колективи людей. Навіть 
простий погляд на названу проблематику переконує, що вона має значний 
запас новизни та перспектив для свого розвитку. 

Визначимо деякі риси, які напевно будуть характерними для 
наногеографічного напрямку суспільно-географічної науки. 

1. Переміщення акцентів на вивчення соціального руху населення.  
Демографічна наука виділяє три види руху населення: природний, 

механічний і соціальний. Перші два з них міцно закріпилися серед 
основних напрямків суспільно-географічних досліджень населення. 
Доводиться лише жалкувати, що суспільна географія переважно обходить 
боком соціальний вид руху. Навіть у найновішому атласному виданні про 
Україну∗

Соціальний рух полягає у переході людей з одної соціальної групи в 
іншу. Різні соціальні групи можуть характеризуватися різним суспільним 
потенціалом особи. Тому соціальний рух – це рух, часто пов’язаний із 
зміною (підвищеням) потенціалу людини. Таке підвищення потенціалу не 
дається задарма. Для переходу з нижчої соціальної групи у вищу людина 
повинна виконати певну соціальну роботу. При цьому людина збільшує 
свою соціальну енергію, тобто потенціал. Для окремої особи перехід у 
вищу соціальну групу є метою і смислом життя. 

 нема жодної карти, присвяченої будь-якому підвиду соціального 
руху населення. 

Назвемо перелік (далеко не повний) основних груп населення, між 
якими відбувається соціальний рух: 
o урборуральні групи: сільське населення, міське населення; 
o групи, залежно від місця в ієрархії системи розселення: населення 

підпорядкованих сіл та хуторів, населення сіл із сільрадами, населення 
селищ міського типу, населення, міст районного підпорядкування, 
населення районних центрів, населення міст обласного підпорядкування, 
населення обласних центрів та міст загальнодержавного підпорядкування, 
населення столиці; 
o основні вікові групи: особи молодші працездатного віку, особи 

працездатного віку, особи старші працездатного віку; 
o основні економічні групи: економічно неактивне населення, 

економічно активне населення; 
o основні освітні групи: особи без середньої освіти, особи з 

незакінченою середньою освітою, особи з середньою освітою, особи з 
середньою спеціальною освітою, особи з вищою освітою, особи вищої 
кваліфікації; 
                                                 
∗ Комплексний атлас України. –К.:ДНВП Картографія, 2005. 



o групи за відношенням до сім’ї: особи що не перебували у шлюбі, 
розлучені та вдови, особи що перебувають у шлюбі; 
o сімейні групи: сім’ї без дітей, сім’ї з одною дитиною, сім’ї з двома 

дітьми, і т.д; 
o групи за станом здоров’я: хворі (непрацездатні), здорові (працездатні); 
o групи за рівнем багатства: бідні, середній клас, багаті. 

2. Широке застосування методів математичної географії. 
Для прикладу розглянемо математичну модель функціонування 

замкнутої суспільної системи, що складається з двох соціальних груп 
населення (рис.1). У цій моделі абстрагуємося від усіх інших видів руху 
населення, крім досліджуваного (при наявності додаткових чинників 
модель потрібно відповідно доповнити) і вважаємо, що рух полягає у 
переході осіб з одної соціальної групи в іншу. 

 
 

 
 
 
 
 

Рис.1. Взаємодія двох соціальних груп. 
 
Позначимо через )(1 tz , )(2 tz  чисельність населення першої та другої 

соціальних груп в момент часу t . Нехай )(1 tq , )(2 tq  потоки людей з 
першої групи в другу та з другої в першу відповідно. Приймемо для 
визначеності часто спостережувану пропорційну залежність потоків від 
чисельності, тобто )()( 111 tztq ⋅= σ , )()( 222 tztq ⋅= σ , де 1σ , 2σ  - 
коефіцієнти соціального руху населення з першої групи в другу та з другої 
в першу. Тоді можна записати математичну модель функціонування 
системи у вигляді наступної системи диференціальних рівнянь 1-го 
порядку: 
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Розв’язок такої системи має вигляд: 
 





−⋅−+=
−⋅−+=

+−∞

+−∞

]1[)()(
]1[)()(

)(0
22

0
22

)(0
11

0
11

21

21

t

t

ezzztz
ezzztz

σσ

σσ

,       

z1 z2 
q1 

q2 



де )( 0
2

0
1

21

2
1 zzz +⋅

+
=∞

σσ
σ

, )( 0
2

0
1

21

1
2 zzz +⋅

+
=∞

σσ
σ

 - граничні значення )(1 tz , 

)(2 tz  при ∞→t , і цей розв’язок показує, що чисельності )(1 tz , )(2 tz  з 

часом стабілізуються на рівнях ∞
1z  і ∞

2z  відповідно. При цьому 

constzztztz =+=+ ∞∞
2121 )()( . Глибший аналіз показує, що коли 0

2
0
1 qq < , то 

)(1 tz  зростає від 0
1z  до ∞

1z , а )(2 tz  спадає від 0
2z  до ∞

2z , а коли 0
2

0
1 qq > , то 

)(1 tz  спадає від 0
1z  до ∞

1z , а )(2 tz  зростає від 0
2z  до ∞

2z . 

Нехай 1e , 2e  - міра потенціалу одної особи першої та другої 
соціальних груп відповідно. Тоді сумарний потенціал суспільної системи в 
момент часу t  можна обчислити як суму потенціалів кожної соціальної 
групи: 

)()()( 2211 tzetzetV ⋅+⋅= . 
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та кінцеве граничні значення потенціалу системи. Можна показати, що 
динаміка сумарного потенціалу описується рівністю: 
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Ця рівність означає, що в процесі соціального руху, потенціал 

системи зростає від 0V  до ∞V  (рис.2) і, при відсутності сторонніх чинників, 
стабілізується на цьому значенні. 
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Рис. 2. Динаміка соціального потенціалу лінійної замкнутої системи. 

3. Суспільна географія як інтегральна наногеографія. 
Із розвитком наногеографії виникає новий погляд і на спосіб 

формування суспільно-географічних знань. У нових умовах стає можливим 



розглядати суспільно-географічні закономірності, як результат масового 
(усередненого, сумативного, генералізованого) прояву нанографічних 
закономірностей. 

Розглянемо суспільну систему, яка складається з m  елементів. Нехай 
)(tpi  - імовірність того, що окремо взята особа належить до i -го елемента. 
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людей у системі і можуть бути закартографовані. Запропонований підхід 
дає змогу обчислити інформаційну міру міжелементної мінливості в 

системі: ∑
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соціального руху отримується такий графік (рис.3) інформаційної міри: 
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Рис.3. Динаміка ентропії лінійної замкнутої системи. 

4. Наногеографія окремих особистостей. 
Окремим, хоча можливо не головним, напрямком наногеографії є 

географічне вивчення та картографування життєдіяльності конкретних 
людей. У першу чергу це доцільно зробити по відношенню до видатних 
історичних особистостей, тому можна впевнено грогнозувати, що в 
майбутньому з’явиться, наприклад, „Географічний атлас життєдіяльності 
Тараса Шевченка” і т.д. 

5. Наногеографія в постіндустріальному суспільстві. 
Сучасне постіндустріальне, або, як його ще називають, інформаційне 

суспільство відкриває небачені раніше можливості для географічних 
досліджень загалом і наногеографічних досліджень зокрема. Мобільний 
зв’язок та Інтернет кардинально змінюють наші уявлення про потенційні 
характеристики людини в сучасному світі. Більше того, сучасні технічні 
засоби дають набагато кращі можливості для реєстрації та наукового 
вивчення геопросторового життя людини. 


