
2015 Серія:  Географічні науки Випуск 2 
 

57 

УДК 911.3. 

СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ КАТЕГОРІЇ  
«МЕДИКО-ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ»  

З ПОЗИЦІЇ СУСПІЛЬНОЇ ГЕОГРАФІЇ 

 
 

Молікевич Р.С., 
асистент кафедри соціально-

економічної географії 
(Херсонський державний уні-

верситет) 

 
У статті розкрито питання структури категорії «медико-демографічна ситу-

ація». Розглянуто групи показників, характеристик і факторів ризику (географічних 

передумов), які застосовуються під час дослідження цієї категорії в межах суспільно-

географічного підходу. Ключові слова: медико-демографічна ситуація, геодемогра-

фічна ситуація, суспільне здоров’я. 

 

В статье раскрыты вопросы структуры категории «медико-демографическая 

ситуация». Рассмотрены группы показателей, характеристик и факторов риска 

(географических предпосылок), которые применяются при исследовании данной 

категории в рамках общественно-географического подхода. Ключевые слова: 

медико-демографическая ситуация, геодемографическая ситуация, общественное 

здоровье. 

 

Molikevich R. STRUCTURAL FEATURES OF THE CATEGORY “MEDICAL AND DEMO-
GRAPHIC SITUATION” FROM THE VIEWPOINT OF SOCIAL GEOGRAPHY. The article shows 

the structure of the category “medical and demographic situation”. The author analyzes groups 

of indicators, characteristics and risk factors (geographical preconditions) that used in investi-

gation of this category within the socio-geographical approach. Key words: medical and 

demographic situation, geodemohraphic situation, public health. 

 
Постановка проблеми. Велику 

кількість понять і категорій, що 
аналізуються в межах суспільної географії, 
запозичено із суміжних наук: економіки, 
демографії, екології, соціології тощо. З 
огляду на це понятійно-термінологічний 
апарат суспільної географії продовжує 
формуватися та постійно оновлюватися 
[6]. Зрозуміло також, що багато нових і 
суміжних понять та категорій не мають 
чіткого, змістовного, систематичного ви-
значення з позицій суспільної географії. У 
свою чергу це призводить до дискусій між 
науковцями та виникнення проблем у 
формулюваннях предмета досліджень. 
Однією з таких «міждисциплінарних» 
категорій є поняття «медико-
демографічна ситуація» (далі – МДС). 

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій. Категорія МДС є досить мо-
лодою як у суспільній географії, так і в 
інших суспільних науках. Саме із цієї при-
чини вагомих напрацювань щодо 
методологічного обґрунтування 
дослідження МДС майже немає. Концеп-
туально близькі до поняття «медико-
демографічна ситуація» категорії розгля-
нуто в багатьох теоретичних і практичних 
працях вітчизняних учених, зокрема О. 
Шаблія, В. Шевченка, Л. Шевчук, О. 
Романів, І. Мартусенко, А. Баркової, Н. 
Мезенцевої, Д. Шиян. У Росії цим питанням 
присвячено роботи Б.Прохорова, С. Куро-
лап та інших науковців. Дослідження в 
цьому напрямі здійснюють колективи 
науково-дослідних інститутів і центрів, а 
також вищі навчальні заклади: Інститут 
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демографії та соціальних досліджень НАН 
України, Інститут географії НАН України, 
Центр демографії та екології людини 
Інституту народногосподарського про-
гнозування РАН, географічні факультети 
Київського, Харківського, Воронезького та 
інших вітчизняних і закордонних 
університетів. Деякі положення нашої 
розвідки спираються на геоситуаційний 
підхід, який було теоретично 
обґрунтовано О. Трофімовим. 

Метою статті є внесення структурної 
визначеності в категорію МДС та 
виділення груп показників, характеристик 
і факторів ризику (географічних переду-
мов), які доцільно застосовувати в межах 
суспільно-географічного підходу до її 
вивчення. 

Виклад основного матеріалу 
дослідження. Насамперед варто окрес-
лити зміст категорії МДС. Згідно зі сфор-
мованим нами визначенням медико-
демографічна ситуація – це просторово-
часовий стан демографічних процесів у 
причинно-наслідковому взаємозв’язку з 
якісними характеристиками населення, 
його здоров’я (працездатність, тривалість 
життя, захворюваність) у межах 
поліфакторної суспільно-географічної 
обумовленості. Відповідно до змісту 
формується також структура категорії. У 
ній поєднуються суто географічна 
категорія «геодемографічна обстановка 
(ситуація)» та широка міждисциплінарна 
категорія «суспільне здоров’я». Базою 
(фундаментом) для такого поєднання 
слугує блок чинників впливу та факторів 
ризику (географічні передумови), які 
формують також територіальну 
визначеність суспільно-географічного 
дослідження. Загальну структуру категорії 
МДС доцільно відобразити за допомогою 
аналогово-асоціативної схеми-моделі 
(див. рисунок 1). 

Для визначення основних показників, 
що характеризують МДС, доцільно знову 
звернутися до основних суміжних 
категорій. Так, під час аналізу 
геодемографічної ситуації зазвичай вико-
ристовують низку показників. Зокрема, В. 
Яворська запропонувала оцінювати 
геодемографічну ситуацію за 41 ознакою, 
розділяючи їх також на показники-
стимулятори та показники-дестимулятори 
(див. таблицю 1) [8]. 

У таблиці 1 жирним шрифтом виділено 
показники (вибірку проведено автором), 
які також є базовими під час оцінки МДС. 
Зрозумілою є недоцільність використання 
характеристик сімейного стану як прямих 
показників МДС. У структурі МДС 
сімейний стан виступає фактором впливу 
(ризику), оскільки безпосередньо за до-
помогою цієї характеристики неможливо 
описати стан (рівень) здоров’я населення, 
проте досить добре можна пояснити деякі 
особливості формування такого стану. 
Також для характеристики 
геодемографічної ситуації використову-
ють показники механічного руху населен-
ня (наприклад, у роботі А. Майстера та В. 
Лажніка [1]). Однак міграцію доцільно роз-
глядати як вагомий фактор впливу на 
формування МДС через її вплив на 
структурні особливості населення. 

У практиці дослідження суспільного 
здоров’я традиційно використовують такі 
показники: 

1) демографічні: народжуваність, 
смертність (загальна, дитяча, перинаталь-
на, повікова), середня тривалість життя; 

2) показники захворюваності 
(загальної, за окремими віковими група-
ми, для інфекційних, хронічних 
неспецифічних захворювань, окремих 
видів захворювань, захворюваності з тим-
часовою втратою працездатності тощо); 
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3) показники інвалідності (загальної, 
дитячої, за віковими групами, за причи-

нами); 
4) рівень фізичного розвитку [2]. 

 

 
 

Рис. 1. Аналогово-асоціативна схема-модель структури категорії МДС (розроблено автором) 

Чинники впливу та фактори ризику (географічні передумови) 

За змістом:
 

- природно-
географічні; 
- історико-географічні;
- екологічні; 
- економічні; 
- соціально-
географічні; 
- політичні; 
- етно-культурні 

За характером 
впливу: 

 
- позитивні; 
- негативні 

За тривалістю 
впливу: 

 
- постійні; 
- тимчасові 

За напрямом 
впливу: 

 
- внутрішні; 
- зовнішні 

За способом 
впливу: 

 
- безпосередні; 
- опосередковані 

За територіальним 
впливом: 

 
- глобальні; 
- загальнодержавні; 
- регіональні 

За оціночним 
судженням: 

 
- суб’єктивні; 
- об’єктивні 

МДС 

ГЕОДЕМОГРАФІЧНА 

ОБСТАНОВКА 

(СИТУАЦІЯ) 

СУСПІЛЬНЕ 

ЗДОРОВ’Я 



Науковий вісник Херсонського державного університету  2015 
 

60 

Таблиця 1 
Головні показники та характеристики геодемографічної ситуації 

Показники-стимулятори Показники-дестимулятори 
1 Кількість живонароджених і природний приріст (+/-) 

населення, на 1 000 осіб наявного населення 
1 Кількість померлих, обидві статі, на 1 000 осіб 

наявного населення 

міські та сільські 
поселення міські поселення сільські поселення міські та сільські 

поселення міські поселення сільські 
поселення 

2 Шлюбність, кількість шлюбів на 1 000 осіб наявного насе-
лення 

2 Кількість розлучень, на 1 000 осіб наявного насе-
лення 

міські та сільські 
поселення міські поселення сільські поселення міські та сільські 

поселення міські поселення сільські 
поселення 

3 Нетто-показник відтворення населення (на 1 жінку) 3
Різниця років у тривалості життя між чоловіками й 
жінками міські та сільські 

поселення міські поселення сільські поселення

4 
Сумарний коефіцієнт народжуваності (на 1 жінку) 

4 Демографічне навантаження на населення у віці 
15–64 років, осіб 

міські та сільські 
поселення міські поселення сільські поселення міські та сільські 

поселення міські поселення сільські 
поселення 

5 Народжуваність за віковими групами матерів (15–49 
років), на 1 000 жінок відповідного віку 

5
Середній та медіальний вік населення, років 

міські та сільські 
поселення міські поселення сільські поселення обидві статі чоловіки жінки 

6 Тривалість життя (середня тривалість життя, років) 6 Смертність дітей у віці до 1 року, на 1 000 живо-
народжених обидві статі чоловіки жінки 

7 Показники співвідношення вікових груп населення (‰)
0–14 15–65 65 і старші

Примітка: укладено автором з використанням даних В. Яворської [9]. 

 
Оскільки фактори впливу на МДС є ба-

зисом для дослідження категорії, 
необхідно ґрунтовно й виважено розгля-
нути вплив кожного фактора як окремо, 
так і в сумарному результуючому 
наслідку. Із цією метою нами було 
класифіковано фактори впливу й чинники 
ризику залежно від специфіки та напряму 
впливу (див. рисунок 1). 

У цілому внесок кожної групи факторів у 
процес формування МДС медіально визна-
чено. За основу можна взяти різні варіанти 
комбінацій факторів впливу на здоров’я 
населення, що розглядаються в різних нау-
кових напрямах (див. таблицю 2). 

За даними таблиці 2 зрозуміло, що на 
формування здоров’я більшою мірою ма-
ють вплив суто географічні фактори (хоч і 
виражені в різних іпостасях, як-то: 

соціальні, соціально-економічні, природні 
умови тощо). Для порівняння потрібно 
розглянути також позиції щодо факторів 
впливу на демографічну ситуацію – ще 
одну головну донорну лінію. Так, за 
твердженням Н. Прицюк та К. Сегіди [3; 4], 
основними групами факторів впливу є 
природно-біологічні, соціально-
економічні, соціально-культурні та 
психологічні. З проаналізованого цілком 
очевидною постає закономірність 
залежності здоров’я населення й 
демографічної ситуації від одних і тих же 
факторів. Оскільки категорія МДС є акцеп-
тором зазначених ліній, закономірною 
буде аналогічна залежність її від тих самих 
основних груп факторів впливу та пере-
думов формування. 
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Таблиця 2 
Основні варіанти групування факто-
рів впливу на здоров’я населення [7] 

Фактори Вклад, 
% 

Джерело 
інформації

Соціальний 50 
Статут ВОЗ, 
Прохоров 
(1996 р.) 

Біологічний 20 
Антропогенний 20 
Медичне обслуговування 10 
 
Соціальні 25 

Петленко 
(1996 р.) 

Психологічні 15 
Культурні 5 
Генетичні 20 
Екологічні 25 
Медичні 10 
 
Стиль життя 50–52 

Алєксєєв 
 (1991 р.) 

Спадковість 18–25 
Природні умови 10–20 
Організація охорони 
здоров’я 10–15 

 
Стиль життя 50–55 

Лісіцин  
(2001 р.) 

Генетика, біологія 
людини 15–20 

Зовнішнє середовище 20–25 
Охорона здоров’я 8–10 
 
Стиль життя (у тому числі 
медичне обслуговування)  

Кутепов  
(1995 р.) Генотип популяції  

Стан навколишнього 
середовища  

 
Природні (абіотичні та 
біотичні)  

Келлер  
(1993 р.) Соціально-економічні  

Комплексні  
 
Стиль життя: конкретні 
умови життя, поведінкові 
стереотипи 

 
Іванова  
(1998 р.) Навколишнє середовище  

Медико-санітарна допо-
мога  

 
Однак варто також враховувати, що 

соціогеосистема є складною гетероген-
ною системою, тому будь-яка подія 
(політична, соціально-економічна чи при-
родна), як внутрішня, так і зовнішня, може 
стати точкою біфуркації зі значними на-
ступними амплітудними змінами в 

динаміці, як позитивними, так і негатив-
ними. Також потрібно правильно тракту-
вати поняття «фактор» у ситуаційному 
підході. «Фактор» розглядається як 
рушійна сила й необхідна умова процесу, 
він несе в собі момент обумовленості од-
ного іншим, впливу одного на інше, що й 
створює динамічність того, що має назву 
«ситуація». З іншого боку, у загальному 
випадку в невизначеності поняття «фак-
тор» присутній момент несподіванки, 
незапрограмованості, випадковості. Сам 
по собі «фактор» є випадковим, невизна-
ченим із боку його природи та неодно-
значним із точки зору детермінуючого 
впливу [5]. З такої тенденції зрозуміло, що 
всі чинники впливу необхідно розглядати 
також як фактори ризику в перспектив-
ному розрізі. 

Оскільки категорія МДС формується в 
зоні перетину двох інших категорій, 
основні характеристики й індикатори 
МДС складаються з показників, що вхо-
дять до складу вихідних «ситуацій». 
Закономірним є те, що деякі характери-
стики агрегованих категорій переходять 
із розряду «характеристик» у розряд 
«факторів впливу» (як, наприклад, 
вищезазначені характеристики міграцій і 
сімейного стану). Методологічне поле 
категорії МДС охоплює велику кількість 
характеристик, проте у зв’язку зі стати-
стичною обмеженістю можливості відбору 
інформації доцільно використати основні 
з них, які мають високий рівень 
верифікації дослідження. Нами було 
відібрано такі основні характеристики 
МДС: народжуваність і природний 
приріст, смертність (у тому числі дітей до 
1 року), захворюваність, статево-вікова 
структура населення, очікувана 
тривалість життя та супутні допоміжні 
категорії, які ми відобразили на 
відповідній схемі (див. рисунок 2). 
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Рис. 2. Схема основних показників МДС та їх взаємозв’язків (розроблено автором) 

 
Висновки. Отже, категорія МДС хоч і є 

недостатньо обґрунтованою в суспільно-
географічних дослідженнях, проте вже 
має всі ознаки змістовної 

конституйованості. Історична 
обумовленість категорії пояснюється 
більш зростаючою увагою географів як до 
демографічних проблем, так і до проблем 
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формування здоров’я. Підпорядкованість 
та взаємозалежність характеристик МДС 
пояснюється як структурними особливо-
стями використання показників суміжних 
категорій (таких як геодемографічна об-
становка, рівень і якість суспільного здо-
ров’я, медико-екологічна ситуація), так і 
особливостями функціонування 
соціогеосистеми. Не менш важливим є 

факторний аналіз впливу на МДС, що 
підкреслюється також територіальною 
визначеністю дослідження. Саме за допо-
могою використання медико-
демографічних показників можна як 
усвідомити результати діяльності соціуму, 
так і спрогнозувати й попередити 
негативні явища в майбутньому. 
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