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Текст лекції
1. Поняття природи, природного і штучного середовища, геополітики
Люди живуть на Землі спільно. Їх життя пов’язане не з усією природою, а
з певною її частиною – географічним середовищем. Самі ж люди є природними
істотами, що живуть за законами природного світу. Отже, природа є
необхідною умовою функціонування та розвитку суспільства.
Перш ніж розглянути складну проблему взаємодії суспільства і природи,
слід визначити основні поняття, що входять до цієї проблеми. Поняття
«природа» в науковій літературі вживається у двох значеннях. У широкому
розумінні термін «природа» охоплює і суспільство, і навколишній світ, тобто є
синонімом Всесвіту. У вузькому розумінні – це частина матеріального світу,
яка протистоїть суспільству і взаємодіє з ним. Природа як складова частина
світової цілісності становить основу буття суспільства. Суспільство – це
сукупність усіх способів взаємодії і форм об’єднання людей, у яких
виражається їх всебічна залежність один від одного.
Особливим явищем природи є географічна оболонка Землі, яка
складається з атмосфери, літосфери, гідросфери і біосфери. Атмосфера –
газоподібна оболонка Землі. Літосфера – верхня тверда оболонка земної кулі.
Вона сформувалась близько 5 млрд років тому. Гідросфера – це сукупність вод
планети. Біосфера – сфера існування живої речовини. Це найскладніша
природна підсистема географічної оболонки. Просторово біосфера охоплює:
тропосферу (нижню частину атмосфери до 10-15 км); кору вивітрювання на 2-3
км у глибину від поверхні Землі; усю гідросферу. Цей простір населяє близько
1,5 млн видів тварин та 0,5 млн рослинних видів.
З точки зору сучасної науки, перші ознаки життя на Землі з’явилися
близько 3,8 млрд років тому. З появою людини в історії біосфери розпочався
новий період. У цей час формується соціосфера  навколоземний простір, який
охоплює людство і змінюване ним природне середовище. До соціосфери
входять біотехносфера і антропосфера. Біотехносферою вважають перетворену
людиною біосферу. Антропосфера – це людство в цілому. Виникнення життя на
Землі стало можливим завдяки тому, що наша планета перебуває на
найоптимальнішій відстані від Сонця – 150 млн. км. Якби Земля перебувала на

16 млн км далі, то вона була б покрита льодом. А якби на 16 млн км. ближче, то
вся вода випарувалася б.
Найзагальніше уявлення про взаємодію людини і природи відображається
у понятті «навколишнє середовище». Це середовище поділяють на природне і
штучне. Природне навколишнє середовище – це так звана перша, неолюднена
природа. Вона існує незалежно від людини та її діяльності. Штучне природне
середовище – це друга природа, охоплена практичною діяльністю людини. До
другої природи належать: матеріальні речі, створені людиною; рослини і
тварини, виведені людиною; суспільні відносини, пов’язані з соціальною
формою руху матерії тощо.
Форми відношень людини та природи не залишаються постійними. У
міфології природа уподібнювала людині, вона антропоморфна. Усі явища
природи і навіть надприродні істоти, наділялися зовнішністю і фізичними
рисами людині. Природний і соціальний світ у цьому типі світогляду ще не
розрізняв.
Однією з ранніх форм відношень людини та природи був анімізм (від лат.
animus – «життя», «дух») – віра в душі і духів. Увесь світ, уся природа в уяві
людей наповнені добрими та злими духами. Добрий дух домівки – домовик,
лісу – лісовик, поля – польовик тощо. Поряд з анімізмом мав і має місце
тотемізм (від індіанського «ототеман» – «його рід») – родова форма суспільної
свідомості. Це віра у спорідненість людини з тваринами або рослинами. І тепер
серед людей деяких племен Австралії існує віра в те, що вони після смерті
знову з’являться у цьому світі у вигляді акул або бананів. Тому вони
підгодовують акул і не вживають бананів. Корову в Індії обожнюють. Індуси
щоденно їй вклоняються, несучи свіжу траву та квіти.
Уже в античному мисленні існувала ідея про єдність людини та природи
(космосу). Людина трактувалася як частина космосу (мікрокосм), а розум
людини вважався часткою світового розуму. Сам же космос розглядався як
живий і досконалий організм. У світоглядній орієнтації середньовічної
релігійної філософії природа тлумачилася як боже творіння. Так, у Біблії
зазначено: «Спочатку Бог створив небо та землю, відділив небо від суші і
повелів з’явитися рослинам». Людина ж була створена за образом і подобою
Божою. Життя людини – це постійна боротьба божественного начала (душі) з
гріховним природним началом (тілом).
В епоху Відродження природа розглядалася як джерело людських
радощів, естетичної насолоди. Про це свідчать шедеври живопису того періоду.
Світоглядною домінантою Відродження стало утвердження самоцінності
людської особистості. Людина уявлялася не просто як природна істота, а стала
творцем самої себе і цим відрізнялася від решти природних істот. З’являлося
нове філософсько-релігійне вчення – пантеїзм (лат. пан – усе і теос – Бог). За
цим ученням, бог є безособовим началом, розлитим по всій природі, тотожним
з нею. Німецький філософ М. Кузанський (1401 – 1464) вважав, що світ є
розгорнутим існуванням Бога, а Бог – згорнутий стан світу, що Бог – природа.
Якісно нове ставлення людини до природи з’являлося у філософії Нового
часу. В цей період природа розглядалася як об’єкт інтенсивної перетворюючої

діяльності людини. Англійський філософ Ф. Бекон головне завдання філософії
вбачав у пізнанні природи та пануванні над нею. «Людина є власником і
володарем природи», – твердив французький філософ Р. Декарт. У філософії
Просвітництва природа протиставлялася цивілізації. Французький філософ
Жан-Жак Руссо стверджував, що перехід людини від природного стану до
цивілізації є джерелом усіх її нещасть. Французький філософ, просвітитель
Ш. Монтеск’є (1689 – 1755) вважається засновником географічного
детермінізму в філософії. Це система ідей, поглядів, уявлень, що стверджують
домінуючу залежність соціуму від географічних умов. У творі «Про дух
законів» Ш. Монтеск’є стверджував, що народи лише через клімат стають
сміливими чи безвільними. Аналогічні думки обстоював англійський філософ
Г. Бокль (1812-1863). Він також вважав, що багатство народу та його добробут
обумовлені залежністю від клімату і ґрунту. Причина ж економічної та
культурної відсталості народів Азії й Африки криється в жаркому кліматі.
Творчість прихильників географічного детермінізму мала позитивне значення.
Це була спроба «позарелігійного» осмислення факторів розвитку соціуму.
Глобальна криза ХХ ст. ще більше актуалізувала проблему географічних
факторів. Зростання практичної діяльності людини та її вплив на природу став
початком нового етапу геологічної історії Землі. Поняття біосфера у ХХІ ст.
еволюціонує до розуміння ноосфери. Поняття «ноосфера» (від грецького
«ноос» – розум і «сфейрос» – сфера) виникло на початку ХХ ст. Його введено в
науковий обіг французькими філософами Е. Леруа і Тейяром де Шарденом.
Ноосферу вони розглядали як ідеальне утворення, як особливу позабіосферну
«оболонку думки» планети. Принципово інший зміст вкладає у поняття
«ноосфера» видатний учений В.І. Вернадський (1863 – 1945). На його думку,
навколо Землі дійсно утворилася «оболонка» антропогенного походження. Але
це не ідеальна сфера, а сфера взаємодії суспільства і природи, перебудована
колективним розумом.
Сутність ноосфери можна сформулювати так: якщо узгодженість
процесів у неживій природі забезпечується механізмами саморегуляції, то
узгодженість суспільства і природного середовища забезпечується людським
розумом і волею. Це означає, що саме людина повинна взяти на себе всю
відповідальність за подальшу еволюцію як біосфери, так і самої себе.
Необхідність гуманного ставлення до живої природи відображена у вченні
німецько-французького філософа Альберта Швейцера (1875 – 1965). В основу
своєї філософії, названу ним «новим раціоналізмом», він поклав не знання про
світ, а сам факт життя. Він закликав придивлятися до кожної живої істоти.
Саму людину А. Швейцер визначав так: «Я є життя, що живе серед життя, яке
теж хоче жити». Принципом всієї філософії повинно бути благоговіння перед
життям. У цьому розумінні добро – це діяння, спрямоване на збереження й
удосконалення життя.
2. Взаємозв’язок природи і суспільства

Суспільство і природа тісно взаємопов’язані та взаємодіють. Вплив
природи на суспільство:
По-перше, природа забезпечує суспільство необхідними йому резервами.
Це запаси корисних копалин, енергетичних ресурсів Землі, ресурси води та
кисню тощо.
По-друге, будь-яка матеріальна річ, виготовлена людиною, створюється з
природної речовини. Світ матеріальних речей – знарядь і засобів праці, житла й
виробничих приміщень, транспортних засобів, оброблених ланів – усе це є
одночасно і природне, і соціальне. Будівлі, шляхи, греблі побудовані
суспільством, але будівельний матеріал – це продукт природи.
По-третє, природні умови суттєво впливають на розвиток продуктивних
сил суспільства. У різних природних умовах за однакових умов праці
результати не будуть однакові. У США урожайність зернових удвічі вища, ніж
в Україні. Але там 80% посівної площі знаходиться у сприятливих
субтропічних умовах. У нас 80% посівної площі – зона ризикованого
землеробства.
По-четверте, суттєвим є вплив природних умов на форми і темпи
історичного процесу. Засухи, повені, виверження вулканів, землетруси можуть
знищувати результати людської праці і, відповідно, гальмувати розвиток
суспільства.
По-п’яте, природа суттєво впливає на сімейно-побутову сферу
життєдіяльності суспільства. Такі соціальні інституції, як шлюб, медичні
заклади, похоронні служби, безпосередньо пов’язані з біологічною природою
людини.
По-шосте, проявом природних умов є расовий поділ суспільства.
Природно-расовий поділ суспільства відіграє певну роль у соціальній історії.
На його основі виникають і расові конфлікти, і прояви расової солідарності.
По-сьоме, природним процесом є зростання народонаселення. Витоками
зростання народонаселення є родина як природне об’єднання чоловіка й жінки.
Вплив суспільства на природу:
По-перше, людиною різко розширюються просторові межі освоєння
природи. На сьогодні вся поверхня земної кулі освоєна людиною. Людина
вийшла у космос і також використовує його у своїх цілях.
По-друге, відбувається подальше освоєння природи «вглибину». Якщо у
XVIII ст. використовувалися лише близько 30 хімічних елементів, а в ХІХ ст. –
близько 50, то на початку ХХ ст. – вже 60. Сьогодні використовуються майже
всі природні і багато штучних хімічних елементів.
По-третє, посилюється інтенсивність використання природних ресурсів.
Нині щорічно видобувається майже 100 млрд тонн різноманітної руди, нафти,
будівельних матеріалів. Людиною виведено більш 400 порід великої рогатої
худоби, понад 200 порід овець, більше 2 тис. видів рослин тощо.
По-четверте, посилюється вплив людини на структуру природного
середовища. Змінюється природний ландшафт і навіть клімат. Не можна не
бачити суперечливість цього процесу. Не можна радіти з перемог над
природою. Кожна з цих перемог має, у першу чергу, ті результати, на які ми

розраховували. Але непередбачені результати знищують значення перших.
3. Виникнення екологічних проблем та шляхи їх вирішення
Екологія вивчає сукупність живих організмів, які взаємодіють один з
одним і утворюють з оточуючим середовищем єдину систему.
У наш час поняття «екологія» поширюється також і на людину, на
взаємодію природи і суспільства. У 50-х роках ХХ ст. формується нова наука –
соціальна екологія. Соціальна екологія – це наука, що вивчає проблеми
прогнозування, планування й управління процесом взаємодії суспільства з
природою.
Сьогодні взаємодію суспільства з природою у світі можна
охарактеризувати як критичну. Технологічна діяльність людини зумовила
глобальну кризу. Суть цієї кризи можна виразити двома словами: забруднення
та виснаження природи. Соціальна філософія виділяє кілька історичних етапів
взаємодії суспільства і природи та наслідки цих взаємодій.
Перший етап – це період від виникнення Homo sapiens до появи
скотарства та землеробства. Людина жила полюванням, рибальством і
збиральництвом. То була єдність людини і природи. Людина ще не виділялася з
природи.
Другий етап – це період землеробства і скотарства. Людина починає
активно перетворювати природу. Відбувається освоєння нових територій,
будівництво іригаційних споруд, вирубування лісів тощо.
Третій етап розпочинається з промислової революції XVIII ст. Саме в цей
час виникає ідея панування людини над природою. Через машинне
виробництво вплив людини на природу починає ставати згубним.
Четвертий етап пов’язаний з початком науково-технічної революції у
середині ХХ ст. Довкілля забруднюється не лише відходами виробництва, а й
радіоактивними речовинами. Створюються штучні (синтетичні) матеріали, які
природа сама переробити не може. Колосально зростає обсяг виробництва і
використання природних ресурсів.
Отже, старий тип відносин суспільства з природою на сьогодні себе
повністю вичерпав. Людство постало перед альтернативою – або перейти до
якісно нового стану взаємодії з природою, або ж, знищивши природу, тим
самим знищити і себе.
Екологічні проблеми:
1. Загроза підвищення температури на планеті внаслідок концентрації
вуглекислого газу в атмосфері. Це призведе до танення льодів Арктики та
Антарктиди, підняття рівня морів і океанів.
2. Виснаження киснепостачання Землі. Воно пов’язане зі знищенням лісів
і забрудненням поверхні океанів.
3. Знищення цілих видів рослинного та тваринного світу. Це теж згубно
позначається на довкіллі.
4. Виснаження ресурсів світового океану, який разом з лісами є основним
постачальником кисню.

5. Забруднення навколоземного простору хімічними сполуками і
радіоактивними речовинами.
6. Поступове вичерпання природних ресурсів.
Шляхами подолання кризи у співвідношенні суспільства і природи є:
скорочення потреб людини, відмова від «псевдопотреб» (озброєння, наркотики,
алкоголь тощо); пошук нових засобів, джерел існування людства, що пов’язані
з нерозумною експлуатацією ресурсів на Землі; деурбанізація суспільства:
великі міста мають бути поступово витіснені невеликими; заміна сучасного
транспорту на екологічно чистий; створення безвідходного виробництва із
замкнутим циклом: усі відходи слід переробляти і використовувати повторно;
формування екологічної свідомості – системи уявлень про стан природного
довкілля, здатності до адекватного розуміння органічного зв’язку між людиною
та природою, використання екологічних знань у практичній діяльності;
формування планетарної свідомості, єдиної для всього людства; повна заборона
виробництва ядерної зброї.
Таким чином, криза у співвідношенні суспільства і природи на початку
ХХІ ст. актуалізує проблему географічних факторів. Шляхами подолання цієї
кризи є перехід до екологічно чистих технологій, подолання стихійних форм
суспільного розвитку та хижацького ставлення до природи, формування нового
гуманістичного світогляду.
4. Народонаселення як передумова суспільного життя
Поряд із довкіллям природним фактором розвитку суспільства є
народонаселення. Цю складову природи людини вивчає наука демографія (від
гр. «демос» – народ і «графо» – пишу). Демографія досліджує динаміку
кількості населення, міграцію, сім’ю, її склад і розвиток, народжуваність,
смертність, пропорції складу населення за віковими, статевими та іншими
ознаками, вступ до шлюбу і розлучення тощо.
Наприкінці XVIII ст. виникає так званий демографічний детермінізм,
сутність якого найчіткіше виявилася у мальтузіанстві. Мальтузіанство –
соціологічна доктрина, пов’язана з ім’ям англійського єпископа Т.Р. Мальтуса
(1766-1834). За теорією Мальтуса населення Земної кулі зростає в геометричній
прогресії, а засоби існування людей – у арифметичній. Тому на Землі час від
часу виникає перенаселення. Відповідність між чисельністю населення і
кількістю засобів існування повинна регулюватися голодом, епідеміями,
війнами та іншими природними факторами, які зменшують кількість людей.
Сучасні послідовники Мальтуса – неомальтузіанці – вважають, що
зростання кількості населення є головним гальмом суспільного розвитку,
причиною безробіття, голоду, погіршення стану довкілля тощо.
У цілому картина зростання народонаселення на Землі має такий вигляд:
на початку нашої ери на Землі жило 230 млн чол.; на кінець першого
тисячоліття н. е. – 275 млн чол.; у 1850 р. – 1 млрд чол.; у 1930 р. – 2 млрд чол.;
у 1976 р. – 4 млрд чол.; у 2000 р. – більше 6-ти млрд чол. Як бачимо, з 1850 до
1930 рр., тобто за 80 років, кількість населення подвоїлась. З 1930 до 1976 рр.,

тобто за 46 років, кількість населення ще раз подвоїлась. Загальна кількість
населення Землі продовжує зростати зі швидкістю 1000 чол. за годину або на 80
– 90 млн чол. за рік. На 2050 р., за розрахунками деяких науковців, кількість
населення Землі може досягти граничної для планети межі – 10 млрд чол., які
вироблятимуть за рік 400 млрд тонн відходів. Парадокс полягає в тому, що
найбільша народжуваність характерна для бідних країн, а розвинені країни
стурбовані зниженням народжуваності.
Слід підкреслити, що у кожному типі суспільства під впливом
домінуючого типу виробництва, національних особливостей, пануючої релігії
народонаселення існує за своїми об’єктивними законами. Чинниками, що
впливають на ці закони, можна вважати: темпи зростання населення; густоту
населення; статево-вікову динаміку (співвідношення чоловіків і жінок різних
вікових груп).
Природа регулює народжуваність дівчаток і хлопчиків у співвідношенні
100 : 105. Але під час воєн та після них різко збільшується народжуваність саме
хлопчиків. У свою чергу рівень народжуваності обумовлюється такими
факторами: соціально-економічними (участь жінок у суспільній праці, рівень
їхньої освіченості тощо); правовими факторами, які виявляються у дії
юридичних законів про сім’ю і шлюб; географічними умовами; релігійними
переконаннями.
Відомо,
що
найвищими
темпами
відтворюється
населення
мусульманського світу. Його подвоєння відбувається кожні 23 роки. Щоб
адекватно оцінити ситуацію, яка склалася на Землі у зв’язку з
неконтрольованим зростанням кількості населення, потрібно пам’ятати, що
людство – елемент біосфери. Воно повинно навчитися контролювати розвиток
свого виду, свідомо регулювати кількість населення.
У наш час привертає увагу демографів, політиків проблема зниження
народжуваності у багатьох країнах світу. У чому вбачаються головні причини
цього явища? По-перше, молодим людям, і особливо молодим жінкам, немає
коли народжувати і доглядати дітей. До 17 років вони навчаються в школі,
потім – у ВНЗ. У більшості так званих пострадянських країн жінки працюють
нарівні з чоловіками, оскільки чоловік не спроможний забезпечити сім’ю
самостійно. Великими перешкодами на шляху збільшення кількості
народжених дітей є незабезпеченість молодої сім’ї житлом.
По-друге, відбувається зниження рівня потреби у дітях. У кожної людини
є певна ієрархія цінностей. Кожна людина має уявлення про те, як вона повинна
жити, яка у неї повинна бути квартира, меблі, як вона хоче відпочивати, де
проводити відпустку. По-третє, реакція населення на соціальні, економічні,
культурні та інші умови життя. Зміни умов життя суспільства закономірно
впливають на формування демографічних цінностей.
Отже, поняття «природа» в науковій літературі вживається у двох
значеннях. У широкому розумінні термін «природа» охоплює і суспільство, і
навколишній світ, тобто є синонімом Всесвіту. У вузькому розумінні – це
частина матеріального світу, яка протистоїть суспільству і взаємодіє з ним.
Екологія - це наука про взаємовідносини живих організмів з навколишнім

середовищем. Як екологічні, так і демографічні проблеми потрібно вирішувати
негайно, уже сьогодні.

