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НЕМОНЕТАРНІ ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ  

НАСЕЛЕННЯ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ІНКЛЮЗИВНОГО 

СУСПІЛЬНОГО ПОСТУПУ 
 
Як відомо, у багатьох країнах у дослідженнях якості життя населення 

використовуються не тільки монетарні критерії (рівень доходів, витрат, 
заощаджень тощо), але й численні немонетарні оцінки. Останні спираються, 
крім іншого, на виявлення різного роду суб’єктивних та об’єктивних 
депривацій (позбавлень чи обмежень), які є перешкодами на шляху 
підтримання населенням притаманних йому способу та умов життя. 

Доцільність таких оцінок актуалізується невирішеністю в Україні та 
окремих її регіонах багатьох інфраструктурних питань, з якими пов’язане 
повсякденне життя людей, а також імплементацією концепції інклюзивного 
збалансованого розвитку (англ. inclusive sustainable development), яка орієнтує 
політиків і дослідників на пошук можливостей доступу якомога більшої 
кількості людей до різноманітних ресурсів, у т.ч. ресурсів простору. В свою 
чергу, просторовий підхід в оцінці депривацій дозволяє вивчати реальні 
умови життя не тільки вразливих (в плані фізичного стану) чи позбавлених 
(внаслідок впливу різного роду факторів) верств, але й населення загалом, 
включаючи найбільш забезпечених, економічно активних, фізично здорових 
осіб тощо.  

Для коректного розуміння того, що таке інклюзія, слід дивитися не тільки 
на практики поведінки і фізичний стан людей, які дозволяють їм бути більш 
або менш включеними у суспільство, а на умови життя, точніше середовище, 
яке може ці практики включати чи виключати. Більше 10 років тому 
Держкомстат України започаткував обстеження умов життя 
домогосподарств, де респондентам було запропоновано визначитися з 
ознаками умов життя, які вони вважають прямими характеристиками 
бідності у своїй місцевості у даний час і від яких вони найбільше 
потерпають. Після опрацювання відповідей були обрані найвагоміші ознаки 
позбавлень, які перешкоджають нормальній життєдіяльності населення, 
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незалежно від його фізичної спроможності, віку, статі, статусу, рівня життя 
тощо. Науковою основою таких досліджень стали праці фахівців Інституту 
демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи [наприклад, 1]. 

Якщо від неможливості забезпечувати собі нормальне харчування або 
житлові умови в Україні наразі потерпає відносно невелика частка населення, 
яка, згідно з обстеженнями домогосподарств, постійно зменшується, то 
незмінно проблемними в Україні залишаються питання доступності до 
медичних послуг, наявності об’єктів соціальної інфраструктури, від чого в 
середньому по Україні потерпає кожен десятий житель. При цьому 
регіональна диференціація різного роду депривацій є дуже суттєвою (рис. 1). 
Найбільше від відсутності інфраструктури потерпає Кіровоградська область, 
найменше – м. Київ і Київська область. 

 

 
Рис. 1. Потерпілі від позбавлень щодо розвитку інфраструктури  

у регіонах України, 2017 р.  

Джерело: за даними обстеження домогосподарств [2] 

 
Це є підставою для констатації наявності в багатьох регіонах великої 

кількості осіб, котрі відчувають ті чи інші ознаки соціальної ексклюзії 
(виключення, від англ. «exclusion») – ситуації, при якій вони не мають 
можливості користуватися гарантованими їм державою правами чи 
послугами через певні об’єктивні перешкоди, а не через наявність тих чи 
інших суб’єктивних чинників (інвалідність, вік, гендер, етнічна прина- 
лежність тощо).  

На противагу цьому, соціальне залучення (інклюзія) – це подолання 
бар’єрів (у т.ч. просторових) на шляху до участі й доступу людей до ресурсів 
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і можливостей. Отже, інклюзивний підхід сьогодні – це підхід, який 
відображає новий погляд на місце людини у суспільстві. При цьому йдеться 
не тільки про соціально чи фізично вразливі групи населення (бідних, 
інвалідів, мігрантів тощо). Йдеться про зміни у всіх сферах суспільного 
життя, спрямовані на утвердження як соціальної, так і соціально-просторової 
рівності (або принаймні збалансованості), а також адаптацію до цього різних 
соціально-статусних груп. Відповідно, соціально-просторову ізоляцію 
потрібно розглядати в якості наслідку накопичення негативних факторів, 
пов’язаних із незбалансованістю і просторовою нерівномірністю розвитку 
економіки регіонів, регіональних ринків праці, а також соціальної, 
транспортної та іншої інфраструктури. Підстава проста і відома – 
диференціація у просторовому управлінні чи соціально-економічні 
відмінності між територіями можуть впливати й істотно впливають на 
реалізацію їх населенням своїх потреб та інтересів. 

Чимало позбавлень в Україні є притаманним сільській місцевості, 
особливо – віддаленій периферії. У 2017 р. через інфраструктурні обмеження 
страждала значна частка мешканців сіл України, набагато більша, ніж 
міських жителів. Зокрема, половина опитаних селян потерпали від 
відсутності в їх поселенні побутових послуг, більше третини – від 
неможливості своєчасно отримати послуги швидкої медичної допомоги, 
чверть – від відсутності у поселенні будь-якого закладу охорони здоров’я чи, 
навіть, аптеки. Інфраструктурне забезпечення міст завжди було набагато 
кращим, водночас благоустрій міських і сільських територій може мати дуже 
різні результати.  

Якщо будівництво багатьох інфраструктурних об’єктів у сільській 
периферії однозначно сприяє розвитку і «опублічуванню» простору, 
зростанню соціальної безпеки, соціальній залученості селян і формуванню 
локальних соціальних зв’язків, то облаштування, наприклад, центрів великих 
міст, які є місцями просторової локалізації, в основному, приїжджаючого 
сюди на роботу чи за отриманням послуг населення, нерідко призводить до 
появи багатьох позбавлень для жителів цих центрів. Поява нових 
інфраструктурних об’єктів, постійні перебудови, додаткові місця для 
паркування і т.п., збільшують інтенсивність та змінюють порядок 
використання центральних публічних просторів, що значно обмежує 
мешканців у використанні простору навколо їх власних будинків і 
призводить до хаотичної появи шлагбаумів, парканів, якими люди 
намагаються захиститися. І це тільки поверхневий пласт проблем. 

Ані за радянських часів, ані у пострадянський період суспільно-
географічні дослідження глибоко не торкалися простору повсякденності, 
специфіки використання простру різними соціальними групами населення 
відповідно до функціонального його структурування. В таких умовах 
концепція інклюзивного розвитку має великий потенціал і сприятиме 
розвитку нових напрямів соціальної географії й урбаністики. При цьому 
політика соціального залучення, яка враховує результати різномасштабних 
соціально-географічних досліджень, буде спрямована не тільки на 
облаштування, скажімо, публічних просторів міст, пристосованих для 
інвалідів, осіб похилого віку, а й на розв’язання широких проблем соціально-
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просторової «дискримінації» населення, подолання обмеженого доступу до 
джерел підвищення добробуту та основних механізмів інтеграції в умовах 
постіндустріального суспільства. 
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ГЕОГРАФІЯ КІНОТУРИЗМУ УКРАЇНИ 
 
У сучасному світі індустрія туризму є однією з найбільш 

швидкозростаючих. Цілком передбачувано що увагу привернули можливості 
використання кіноіндустрії, а саме впливу фільмів на туристичну мотивацію 
здатність впливати на бренд території і створювати попит на відвідування 
маршрутів показаних в кіно. У результаті виник новий різновид туризму – 
кінотуризм, який є специфічною туристською моделлю і дозволяє людям 
побачити процес зйомки фільму або відвідати місця, де він був знятий. 

В даний час географія кінотуризму достатньо велика. Одним з найбільш 
популярних напрямків для кінотуристів безумовно США, Велика Британія, 
Франція, Чехія, Нова Зеландія. Але й в Україні було знято й продовжується 
зніматися велика кількість популярних в нас та за кордоном фільмів. 

Звичайно, велику кількість фільмів було знято в столиці – місті Києві. 
Там же знаходиться одна з найбільших кіностудій пострадянського 
простору – кіностудія ім. Олександра Довженка. Найвідоміші фільми – «За 
двома зайцями», «Ад’ютант його превосходительства», «Не може бути», 
«Біла гвардія», «Схід-Захід», «Про що говорять чоловіки», «Мебіус», 
«Справа Фаруелла», «Четверта влада» і багато інших. Вони знімалися на 
Андріївському узвозі, Ярославовому Валу, Набережно-Хрещатицькій, в 
національному музеї «Пирогове», на ВДНГ і старовинних будинках, які 
збереглися з царських часів [1]. 

Не тільки у кіно можна побачити столицю, а й у мультфільмах. У 23-му 
сезоні «Сімпсонів» перша серія присвячена українській мафії і її «хрещеному 
батьку» Віктору, прототипом якого став Віктор Янукович. Київ можна 
побачити в американських новинах. Тітровальщик довго думав, як правильно 
написати назву нашої країни (Ukrane або Ukreign), залишивши в результаті 
обидва неправильні варіанти. В одному кадрі мультиплікатори зуміли 
вмістити Майдан, Києво-Печерську Лавру і міст Патона. 


