
ета. Запропонувати схему си�
стемного аналізу здоров'я лю�
дини та населення.

Матеріал і методи. Викори�
стано традиційні схеми аналізу
стану здоров'я людини та на�
селення, зведені в єдину схе�
му�методику на основі залу�
чення спеціально розроблено�
го системного аналізу [1].

Результати досліджень та
їх обговорення. У середови�
щі існування населення стан
усіх об'єктів середовища вза�
ємно узгоджений і формує
сталу гармонію їх взає�
мозв'язків. Отже, визначивши
характер, ступінь та силу
зв'язку, нескладно за станом
одного об'єкта отримати оцін�
ку стану інших об'єктів. Суча�
сна схема виміру стану об'єк�
та (z) ґрунтується на вимірі
впливу будь�якого чинника,
що вивчається (f), на цей
об'єкт (x) за формулою z=f(x).
Даний підхід відбиває причин�
но�наслідковий зв'язок окре�
мих фрагментів системного
середовища, що не відповідає
дійсній моделі сукупного
зв'язку всіх об'єктів у ньому.

Будь�який об'єкт середови�
ща слід розглядати з трьох бо�
ків: його вплив на об'єкти ото�
чення та середовища загалом,
вплив інших об'єктів на нього
та середовище у цілому, а та�
кож власний вплив об'єкта як
елемента цього середовища
на самого себе.

Уявімо, що будь�який об'єкт
має певний стан А1 (рис. 1). Під
впливом зміни діяльності (ста�
ну) об'єкта L він та інші об'єкти,
з якими він взаємопов'язаний,
а також саме середовище здій�
снюють перехід в інший стан
А2. Різниця між станами (А2�А1)
при їх вимірюваності дає змогу
провести розрахунки параме�
трів дії об'єкта L, визначити їх�
ню спрямованість та наслідки
щодо зміни стану середовища
загалом. На цих засадах роз�
глянемо існування людини і се�

редовища її мешкання.
Рисунок 1

Людина як функція 
у системному середовищі

Примітка: L — людина як функ*
ція, яка виступає найменуван*
ням останньої, визначенням її
та її призначенням; А1 — визна*
чення середовища, його вхід*
них функцій; А2 — визначення
середовища, його вихідних,
наслідкових функцій.

Розглянемо людину як функ�
цію (вона — об'єкт L середови�
ща), яка впливає на стан сере�
довища А1, перетворюючи йо�
го на стан А2 (рис. 1). Провадя�
чи аналіз системи "людина —
довкілля" з цих позицій з ура�
хуванням напрямку, черговості
та первинності змін, можна
провести відповідні вимірю�
вання людини у різних аспек�
тах: як соціального об'єкта, як
біологічного тощо. У поданій
схемі людина постає чинником
ризику щодо стану середови�
ща, що можна зафіксувати як
"людина (населення) — чинник
ризику стану середовища".

Тепер розглянемо людину як
об'єкт впливу середовища її іс�
нування (рис. 2).

Рисунок 2
Людина як об'єкт впливу 

з боку середовища

Тут середовище постає як "зов�
нішня дія", і перехід стану людини
з стану А1 у стан А2 можна розгля�
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дати подвійно: а) якщо А1 —
функція, то її зміна�перехід в А2
пов'язаний зі змінами середови�
ща L; б) якщо А1 — об'єкт впливу,
що має певну сукупність власти�
востей у початковому стані, то як
середовище L змінює ці власти�
вості у бік А2. Уцих випадках мо�
жуть бути певні особливості:

зміни стану людини (А1→
А2) призводять до розвитку лю�
дини (покращання її здоров'я за
дією сприятливих чинників, які
можна позначити знаком "+");

зміни стану людини (А1→
А2) пов'язані з дією негативних
чинників (напрямок дії позна�
чений знаком "�").

Отже, у випадку ( А2 > А1) се�
редовище постає як чинник
приросту (збереження, покра�
щання) здоров'я, а у випадку
(А2 < А1) — як чинник ризику
збереженню здоров'я і життя.
Тобто модель на рис. 2 можна
означити як "середовище —
чинник ризику здоров'ю люди�
ни (населення)".

Третій аспект розгляду пода�
ний на рис. 3, де в якості впли�
ву на людину (населення) з бо�
ку середовища виступає сама
людина (населення).

Рисунок 3
Людина (населення) 

як об'єкт впливу на стан
власного існування 

(здоров'я)

Тут різниця значень параме�
трів стану людини або насе�
лення ( А2�А1) пов'язана з дією
людських чинників на власний
стан. У даному випадку власні
дії на власне існування можна
позначити як "спосіб життя —
ризик власному здоров'ю лю�

Е&H*24

дини (населення)". При цьому,
враховуючи "історичний" ас�
пект, зазначимо, що спосіб
життя населення змінює саме
середовище, залишає ознаки
своїх дій, з якими потім сам у
наступному стикається. Тоді
взаємодія середовища і люди�
ни (населення) може бути роз�
глянута у такому вигляді, де се�
редовище постає наслідком
дій самого населення, його
способу життя (рис. 4).

Рисунок 4
Спосіб життя як об'єкт 

впливу на існування 
(здоров'я) людини 

і населення

У цьому випадку ситуація мо�
же бути означена як "спосіб
життя — ризик стану середови�
ща і самої людини (населен�
ня)", де стан людини похідний
від зворотного впливу змін се�
редовища, здійснених власни�
ми діями людини (населення).

Існує ще декілька варіантів
вимірювання стану об'єктів се�
редовища і його власного ста�
ну. Зокрема, динаміка змін
певних процесів у середовищі
впливає (за узгодженням від�
повідних функцій) на перебіг
усіх інших процесів без винят�
ку, що можна виміряти за схе�
мою, поданою на рис. 5.

Рисунок 5
Середовище як об'єкт 

впливу на власний стан

Тут А1 — початковий стан се�
редовища; L — середовище як
певні факторні процеси; А2 —
наслідковий стан середовища.

За таким підходом ситуація
може бути означена як "стан
середовища — ризик його
власному існуванню".

Подані схеми надають мож�
ливість переходу за ознаками
певних чинників середовища
до класифікації останніх, кла�
сифікації станів самого сере�
довища, отже, поглибленого
аналізу здоров'я населення
(рис. 6, 7, 8).

Рисунок 6
Здоров'я населення як

об'єкт впливу на динаміку
коливань його станів

Рисунок 7
Середовище існування 

як об'єкт впливу на здоров'я
населення

Рисунок 8
Якість способу життя 

як об'єкт впливу на здоров'я
населення

За поданими аспектами роз�
гляду взаємозв'язку населення
і середовища його мешкання
традиційна схема аналізу здо�
ров'я населення має змінитися
таким чином:
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що може за змістом бути
більш докладно подано
як універсуум знань про
систему "населення —
середовище", як можли�
вість системного спо�
стереження та вимірю�
вання її стану та стану її
об'єктів за такою схе�
мою (рис. 9).

Наведена схема аналі�
зу (і вимірювання) стану
об'єктів середовища
враховує базові власти�
вості і аспекти розгляду
системного середовища
населення. Вона дозво�
ляє всебічно і глибоко
провести аналіз зв'язку
здоров'я людини або на�
селення між собою і з
різними чинниками се�
редовища (зокрема і з
якістю системи охорони
здоров'я) з будь�якого
боку. На такому методо�
логічному ґрунті стає мо�
жливим виділення ін�
дивідуальних для об'єк�
тів, що спостерігаються,

визначень аспектів їх�
нього здоров'я, функцій
об'єктів та середовища
їх існування у різних ас�
пектак зв'язку.

Висновок
Запропоновано техно�

логічні схеми системно�
го аналізу здоров'я насе�
лення (людини) у сере�
довищі його існування,
які дозволяють провади�
ти взаємоузгоджений і
поглиблений аналіз ста�
нів усіх об'єктів систем�
ного середовища і само�
го середовища.

Перспективи по*
дальших досліджень.
Наведена схема може
поглиблюватися у на�
прямку безлічі складо�
вих для інтегральної
оцінки місць мешкання
населення, системи
охорони здоров'я у них
та економічного розвит�
ку територій у тісному
зв'язку з динамікою здо�
ров'я населення.
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<Стан А1> <Стан А2>

Рисунок 9
Схема системного аналізу здоров'я населення

Примітка: "<>" — позначки, що показують 
системну єдність об'єкта, що розглядається;
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та — позначки, що показують 
неподільну системну єдність 
середовища та його об'єктів.

итання сталості та еколо�
гічної безпеки розвитку
набуло сьогодні ознак го�
ловного орієнтиру гума�
нітарної діяльності між�
народного співтовари�
ства. У цьому контексті
важливим стає розуміння
містобудівного об'єкта як
середовища існування
людини, різного рівня
його територіальної цілі�
сності. Означений світо�
гляд зарадив виникнен�
ню у теорії містобудуван�
ня так званого "середо�
вищного" підходу [1],
який базується на ланд�
шафтному (акцент на
компонентах середови�
ща) та екологічному під�
ходах (акцент на їхніх
взаємозв'язках та цен�
тральному компоненті
системи). У першому ви�
падку середовище роз�
глядається як природно�
територіальний ком�
плекс, у другому — як
екосистема. Розбіжності
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В качестве теоретического базиса
принята концепция экосистемной
саморегуляции. Методологию
регламентации планировочных условий
экологически безопасного развития
территорий предложено построить 
с учетом демографических показателей
экологически устойчивого развития и
пространственно*плотностных
параметров экологически
уравновешенного освоения территории.
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