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Запропонована категорія суспільно-географічного пізнання світу. Розглянуті категорії геопросторової 

мінливості, геопросторової організованості, поняття геопросторових систем та мереж. Розкрита суть 
об’єкта та предмета дослідження суспільної географії і запропонована єдина класифікація суспільно-
географічних дисциплін. У контексті соціумної форми мінливості наведені приклади соціомереж. 
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Постановка проблеми. Якщо дивитися з міждисциплінарних позицій, то 

статус кожної науки визначається рівнем тих категорій, якими вона оперує. 

Найбільш розвинуті науки мають у своєму арсеналі багатий набір понять та 

категорій, які охоплюють всі рівні  починаючи від споглядального та 

емпіричного і закінчуючи філософськими узагальненнями. Географи 

зацікавлені в тому, щоб географія загалом і географія суспільства зокрема 

займали якнайвищі сходинки у світовій ієрархії наук. 

Сьогодні багато говорять про діяльнісний підхід у суспільній географії. В 

наш час ця наука поступово піднімається від вивчення територіальної 

організації виробництва до вивчення геопросторової організації діяльності 

людини. Поняття діяльності є набагато ширшим від класичного поняття праці і 

воно має великий науковий потенціал. У зв’язку з цим виникає потреба 

ширшого суспільно-географічного вивчення людської діяльності на різних 

рівнях від суспільства в цілому до окремого індивіда. 

Аналіз публікацій. На думку професора О.Шаблія [6] діяльнісний підхід 

тісно пов’язаний з функціональним аспектом суспільно-географічних 



 
 

досліджень, який повинен доповнити традиційно існуючий генетичний аспект. 

Цей же вчений визначає функції суспільної географії (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Функції суспільної географії за О.Шаблієм [6, стор. 35-38]. 

 

Професор О.Топчієв [5] у плані суспільно-географічної діяльності ставить 

питання про формування наукової картини світу. Він уклав етапи еволюції 

наукової картини світу (рис. 2) і стосовно суспільної географії також вживає 

поняття «суспільно-географічні дослідження». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Етапи еволюції наукової картини світу за О.Топчієвим [5, стор. 18-19]. 

 

Отримані результати. Розглянемо проблему із загальних позицій. 

Людство загалом займається пізнанням навколишнього світу. Діяльність 

вченого полягає в науковому пізнанні світу. Якщо цю діяльність розглянути ще 

конкретніше для фахівця з географії суспільства, то можна сказати, що він 
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займається суспільно-географічним пізнанням світу. Отже, йдучи від 

загального до конкретного, ми приходимо (рис. 3) до такої важливої категорії 

як "суспільно-географічне пізнання світу" (на рисунку блок з багатьма 

крапками позначає інші напрямки суспільно-географічного пізнання крім двох 

названих). Вона в свою чергу може ділитися на дрібніші. Визначимо її. 

Суспільно-географічне пізнання світу – це категорія, що позначає 

діяльність, спрямовану на отримання, збереження та передачу суспільно-

географічних знань.  Детальну суть цієї категорії з'ясуємо трохи далі, а поки-що 

визначимося з головними аспектами наукового пізнання. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Ієрархія категорій пізнання світу. 

 

Отже, одною з найголовніших функцій суспільної географії є специфічне 

для цієї науки пізнання навкошнього світу. 

Існуючий сьогодні досвід показує, що наукове (зокрема суспільно-

географічне) пізнання дійсності передбачає її розгляд в аспектах двох головних 

категорій: мінливості та організованості. 
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Мінливість – це категорія, що позначає здатність дійсності до 

різноманітності свого прояву. 

Організованість – це категорія, що позначає здатність дійсності 

перебувати у зв'язках із собою. 

Розглянемо категорію мінливості. Сьогодні науковцям відомі три форми 

мінливості: простір, час, соціум. Мінливість у просторі називають 

розташуванням, локалізацією, розміщенням і т.д., мінливість у часі - рухом, 

зміною, трансформацією і т.д., мінливість у соціумі – це диференціація 

суспільних оцінок, усвідомлення, освоєння, пізнання, суспільна стратифікація, 

суспільний поділ праці, суспільні шкали оцінювання явищ і т.д. 

Ідея надати соціуму статус однієї з форм мінливості (поряд з простором і 

часом) виникла в автора на основі аналізу демографічних процесів, зокрема 

соціального руху населення. Однак, при поглибленому вивченні цього питання, 

виявилося, що ще раніше, при дослідженні методологічних основ краєзнавства, 

подібну думку вже висловлювали Чернівецькі професори Ярослав Жупанський 

і Володимир Круль [3], і її далі розвинув у своїй докторській дисертації 

Житомирський професор Михайло Костриця [4]. 

Отже, простір – це форма розташування дійсності, час – форма руху 

дійсності, соціум – форма суспільного відношення до дійсності. 

Спостерігаються навіть гендерні відмінності стосовно названих форм 

мінливості. Зокрема, відомо, що для чоловіків більш характерний просторово-

часовий тип мислення, а для жінок – соціумно-часовий. 

Пропонований підхід дає змогу зовсім по-новому подивитися на стару, 

місцями смішну суперечку, яка точилася в середині XX століття під впливом 

діалектичного матеріалізму про те, яку форму руху досліджує географія. 

Сьогодні зрозуміло, що рух – це лише один із видів мінливості, і географія 

вивчає не рух, а інший вид мінливості – а саме геопросторову мінливість 

нашого світу. 

Тепер розглянемо категорію організованості. На сьогодні відомі такі дві 

форми організованості дійсності як система та мережа. 



 
 

Система передбачає вертикальну організованість від системи в цілому 

через підсистеми до окремих елементів. Ця вертикальна організованість має як 

структурний, так і функціональний характер. У зв'язку з вертикальною 

ієрархією в системі формується ядро, що виконує специфічні керуючі функції. 

Мережа передбачає горизонтальну (неієрархічну) організованість. Вона 

проявляється через горизонтальні зв’язки між елементами. Елементи мережі 

можуть характеризуватися функціональною різноманітністю і тому в ній 

можлива горизонтальна самоорганізація, виникнення кластерних утворень. 

Дуже важливо пам’ятати, що у реальних об'єктах дійсності системність 

та мережевість як правило поєднуються між собою, утворюючи єдиний 

комплекс зв'язків. Це означає, що при дослідженні реального об’єкта потрібно 

розбиратися, які зв’язки в ньому мають системний характер, а які мережевий. 

Названі форми організованості дійсності можуть поєднуватися з формами 

її мінливості (Таблиця 1). Тому організованість у просторі може описуватися 

просторовою системою (хоросистемою), або просторовою мережею 

(хоромережею) організованість у часі – часовою системою (хроносистемою), 

або часовою мережею (хрономережею), організованість у соціумі описується 

суспільною системою (соціосистемою) або суспільною мережею 

(соціомережею). 

Таблиця 1. 

Поєднання форм організованості дійсності з формами її мінливості. 

 
у просторі у часі у соціумі 

вертикальна організованість хоросистема  хроносисема  соціосистема  

горизонтальна організованість хоромережа  хрономережа  соціомережа  

 

Кожна наукова дисципліна чи галузь науки вивчає певний фрагмент 

мінливої дійсності у певному аспекті її організованості. В цьому контексті 

фрагмент такої дійсності є об'єктом дослідження, а аспект її організованості – 

предметом дослідження. Для географії суспільства категорія "мінливості" 



 
 

конкретизується до "геопросторової мінливості", а категорія "організованості" – 

до "геопросторової організованості". Сформулюємо зміст цих категорій. 

Геопросторова мінливість – це категорія суспільно-географічного 

пізнання світу, яка позначає сукупність геопросторово різноманітних проявів 

суспільно-географічних об’єктів. 

Геопросторова організованість – це категорія суспільно-географічного 

пізнання світу, яка позначає сукупність геопросторових зв'язків між суспільно-

географічними об'єктами. 

Отже, суспільно-географічне пізнання дійсності полягає у вивченні 

геопросторової організованості геопросторово мінливого суспільного світу. 

У цій формулі геопросторово мінливий суспільний світ є об’єктом суспільно-

географічного дослідження, а його геопросторова організованість – предметом 

такого дослідження. 

Наведений вище підхід дає змогу наблизитись до матричної класифікації 

та уніфікації назв суспільно-географічних дисциплін, трансформувавши її у 

проблему класифікації аспектів та методів і проблему класифікації об’єктів 

дослідження. Окремою проблемою (а взагалі-то великою перевагою) географії 

суспільства є те, що вона працює з елементами усіх ієрархічних рівнів цих 

класифікацій. Кожна така дисципліна вивчає свій фрагмент мінливої дійсності 

у своєму аспекті організованості, тобто свій об’єкт в аспекті свого предмета 

дослідження. Виявляється, що цей об’єкт і предмет можна закласти в назву 

дисципліни і вони будуть ідеально та однозначно її характеризувати. 

Наприклад, конкретна суспільно-географічна дисципліна «Економічна 

географія Франції». Назва означає, що досліджується геопросторова економічна 

мінливість Франціі в аспекті її геопросторової економічної організованості. 

Другий приклад: загальна суспільно-географічна дисципліна "Соціальна 

географія великого міста". Назва означає, що досліджується геопросторова 

соціальна мінливість абстрактного великого міста в аспекті його 

геопросторової соціальної організованості. Можна навести й інші приклади. 

Оскільки постановка питання про соціумну мінливість є відносно новою, 



 
 

доцільно детальніше зупинитись на цьому питанні. Питання взагалі кажучи є 

досить широким тому розглянемо його частково, хоча би в аспекті близькому 

до демографії. 

У наш час зростає інтерес до особистості, тому потрібно, щоб у центрі 

уваги дослідника була сучасна людина. Суспільство не є однорідним, воно 

багатьма способами поділяється на соціальні групи, які мають різний статус, 

різний соціальний потенціал. Ці групи не є стабільними, вони перебувають у 

безперервному русі а також характеризуються суспільно-зумовленою 

територіальною організацією в країні. Головною життєвою метою людини є 

підвищення свого соціального статусу (потенціалу), тобто перехід з одної 

соціальної групи в іншу, яка є за певним критерієм вищою. В наш час для цього 

використовуються багаті технологічні можливості інформаційного суспільства. 

Демографічна наука виділяє три види руху населення: природний, 

механічний і соціальний (рис. 4). 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. А саме в ньому криється багато аспектів соціумної форми мінливості, 

про яку мова йшла вище. Думаю, що виявиться багато наукових відкриттів, 

якщо доповнити традиційний просторово-часовий напрямок досліджень 

соціумно-часовим. 

 
Рис. 4. Види руху населення. 



 
 

 
Оскільки соціальний рух полягає у переході людей з одної соціальної 

групи в іншу, то різні соціальні групи можуть характеризуватися різним 

суспільним потенціалом особи. Тому соціальний рух – це рух, часто пов’язаний 

із зміною (підвищенням) 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 вивчення геопросторової діяльності 

окремих осіб та малих груп осіб формується такий напрямок досліджень, як 

наногеографія [1]. 

Назвемо деякі головні груп населення, між якими відбувається соціальний 

рух (на рисунках показана структура відповідної соціомережі): 

o головні вікові групи: особи молодші працездатного віку, особи 

працездатного віку, особи старші працездатного віку (рис. 5); 

 

 
Рис. 5. Соціомережа головних вікових груп населення. 

 
o групи за відношенням до сім’ї: особи що не перебували у шлюбі, розлучені 

та вдови, особи що перебувають у шлюбі (рис. 6); 

 
Рис. 6. Соціомережа груп за відношенням до сім’ї. 

 
o головні 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 (рис. 7); 



 
 

 

 

Рис. 7. Соціомережа головних освітніх груп. 

 
Висновки. Категорія «суспільно-географічного пізнання світу» є однією 

з центральних категорій суспільної географії. Традиційний просторово-часовий 

аспект дослідження доцільно доповнити просторово-соціумним. Соціумний 

аспект суспільно-географічних досліджень заслуговує на розвиток і ширше 

застосування. У наш час поряд із системною формою геопросторової 

організації доцільно приділити більше уваги мережевій формі організації. 

Потребує ширшого дослідження соціальний вид руху населення. 
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