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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В умовах глибинних суспільних трансформацій звич%

ний методологічний арсенал пізнавальних засобів щодо

аналізу державної політики нерідко втрачає евристич%

ний потенціал. Останнє зумовлене методологічним ва%

куумом, із яким зіткнулись дослідження та оцінка дер%

жавно%політичних процесів з позиції традиційної мето%

дології. Обмеженість класичних методологічних

підходів полягає у аналізі предмету пошуку як закрито%

го структурованого феномену, який володіє набором

сталих характеристик, що не пояснює значну частину
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проблематики державно%політичного процесу як дина%

мічної, відкритої, інтерференційної системи. Безперер%

вне уточнення предметного змісту державної політики,

потреба у постійній соціальній взаємодії у контексті її

підготовки, планування і реалізації зумовлює пошук та

залучення нових ресурсів, включення до процесу знач%

ного кола нових суб'єктів різноманітної соціальної фун%

кціональності. Це визначає державно%політичний про%

цес як площину безперервного пошуку, практичної ап%

робації "можливого, допустимого, прийнятного, резуль%

тативного" [1, с. 26].
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ПУБЛІКАЦІЙ
ЗА ПРОБЛЕМАТИКОЮ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

На думку дослідників (В. Василькова), виокремлен%

ня середовищної парадигми як самостійного підходу,

включення поняття середовища до контексту всіх нау%

кових досліджень властиве постмодерністській доктрині

[2]. Історично зумовлений хвилею соціальних трансфор%

мацій 60%их років минулого століття постмодернізм став

вдалим втіленням світоглядної картинки, відчуття швид%

ко мінливого світу, природною реакцією наукового

істеблішменту на зростаючу багаторівневість соціуму,

у якому відкидалась доцільність виокремлення певних

форм людської діяльності. Вітчизняна дослідниця Л. Дро%

тянко, підсумовуючи ряд розвідок, досить вдало кон%

цептуалізує постмодернізм як феномен визнання нео%

днозначності, неодномірності, нелінійності, стохастич%

ності, біфуркаційності, плюралізму підходів, поглядів,

концепцій тощо у поясненні процесів матеріального та

духовного становлення суспільства і всесвіту в цілому.

Логічним супроводом зміни загальнонаукових кар%

тин світу в цьому контексті став переворот у структурах

пізнання, філософського обгрунтування науки. На перші

ролі виходять міждисциплінарні дослідження, орієнто%

вані на синтез знань із різних галузей, перенесення тео%

ретичного апарату природничих підходів на суспільні

галузі знань. З огляду на це, концептуалізація наукової

раціональності, запропонована В. Стьопіним, та наукові

інтерпретації сутності концепту стали важливим центром

уявлень про сучасний етап пізнання світу. Власне тео%

рія наукової раціональності базується на виокремленні

трьох її типів за ступенем впливу в науці суб'єктивних

чинників: класичний тип, некласичний тип та постнекла%

сичний. Принципова відмінність класичної науки від не%

класичної полягає у переконанні першої, що явища, які

досліджуються є фрагментами "світу", тоді як некласич%

на наука вважає, що будь%яке дослідження "світу", є

модельованим відображенням свідомості [3].

Сутність постнекласичного типу раціональності по%

лягає у співвіднесенні отриманих знань про об'єкт не

тільки із засобами, але й із ціннісно%цільовими структу%

рами діяльності. Представники постнекласичного ета%

пу переконані, що світобудова, ноосфера, біосфера,

суспільство і людина являють собою єдину цілісність. У

цьому контексті, зазначає Р. Нугаєв, соціогуманітарне

пізнання, його зміст, зазнає суттєвого впливу із боку

соціально%економічних, соціально%політичних, соціаль%

но%культурних чинників [4].

У центрі дослідницької оптики з'являється онтологі%

чна функція забезпечення взаємодії суб'єктів наукового

пізнання, її реалізація, окрім нового інструментарію

пізнання, потребує виходу суб'єкта на міждисциплінар%

ний простір. На перший план висувається аналіз питань

про внутрішню єдність і зв'язки соціального простору,

часу, і властиві їм просторово%часові форми конкретних

процесів. Пізнавальна формула некласичної парадигми

"суб'єкт — засоби — об'єкт" не відповідає зростанню

об'єктивно%істинного знання. Окремі дослідники діагно%

стують відмову від фундаментальних гносеологічних ка%

тегорій таких як суб'єкт і об'єкт [5]. В. Лепський вважає,

що "суб'єкт%суб'єктна" і "суб'єкт%об'єктна" взаємодія

поступається важливій динаміці у контексті "суб'єкт%се%

редовище" [6]. У рамках такої взаємодії об'єктні області

дослідження отримують універсальні просторові харак%

теристики, формалізовані у понятті "середовище".

Таблиця 1. Порівняльний аналіз дефініцій в окремих галузях наукового знання

 
 

 
   

1 2 3 

, 
 

-  ,     
 ,   , ’    
     ,  

, ’       , 
    -  

 

 . . [7] 

 

-         
,      ,    

  -   . 15; 
- ,    ,   ,  

 ’ ,   ,    
   

 . . [8]. 
 

 
 . . [9]  

 

-     ,    
, ,  , ,    

; 
- ,   , , ,   

 ’ , ,   . 

 . [10, . 42–50]. 
 
 

 . [11]. 

, PR 
- -  ,     

   -     
 .  . [12, . 275] 

 

 -   ,   ,  (   
. .)  ,  ,    ’   

 . . [13] 
 

 
-    ,   ;  

, ’     
 . [14, . 25–67] 

 - ,   ’  ;
-     

 . . [15]  
 

’  
 

-     '  (  
 ,  ,   
)  

 . . [16] 
. 

 -  ,   '    . . [17]. 



Інвестиції: практика та досвід № 8/201684

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

Зазначене актуалізує розгляд концепту "середови%

ще" як основи категоріального апарату нової універ%

сальної методології, заснованої на системному вивченні

державної політики, яка б поєднала у собі природничо%

наукові, світоглядні, філософські наукові узагальнен%

ня, погляди, концепції.

МЕТА СТАТТІ
Метою даної публікації є детальний аналіз атрибу%

тивних характеристик концепту "середовище"; дослід%

ження історичних умов та методологічних засад його

формалізації та визначення подальших дослідницьких

перспектив вивчення концепту "середовище" як чинни%

ка вироблення державної політики.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Операціоналізація концепту "середовище" дозволяє

виокремити декілька аспектів його розгляду, усталених

у різних науково%практичних сферах:

— середовище як фізичний простір;

— середовище як сукупність природних умов;

— середовище як умови життя людини;

— середовище як віртуально%інформаційна реаль%

ність;

— середовище як взаємодія процесів, що відбува%

ються одночасно;

— середовище як система, що саморозвивається.

Поліваріантність трактування поняття зумовлює

порівняльний аналіз дефініції в окремих галузях науко%

вого знання (табл. 1).

Попри доволі широкий ужиток концепт "середови%

ще" до сьогодні не має однозначного тлумачення у нау%

ковому дискурсі. Водночас відсутня і радикальна поля%

ризація точок зору, що залишає площину для продуку%

вання єдиної наукової позиції.

Аналіз дефініції дає підставу для виокремлення

двох основних підходів щодо тлумачення концепту.

Отже, середовище подається:

1) як заповнений простір, основною сутнісною ха%

рактеристикою якого є якісна однорідність у межах пев%

них кордонів;

 2) як оточення ("environment"), тобто як сукупність

елементів взаємодія між якими складає простір і умови

життя суб'єкта.

О. Яницький, формулюючи середовище як окремий

суб'єкт пізнання, вважає, що історично склалося дві

основних точки зору щодо позиціювання концепту у

науковому дискурсі: об'єктне розуміння предмета дос%

лідження, де середовище є об'єктом вивчення задля

подальшого управління; в основу іншої точки зору по%

кладено "суб'єктне" розуміння середовища як "живого

організму", який має власні специфічні особливості

функціонування. Перше, на думку науковця, співвідно%

ситься із позитивістським підходом, в основі іншої ко%

нотації покладена постпозитивістська (середовищна)

парадигма [18]. Значимими елементами в усіх теорети%

зуваннях з цього приводу є:

1) характеристики середовища такі, як масш%

табність охоплення, безперервність впливу, складність,

відкритість, ситуативність, мимовільність, емерд%

жентність;

2) функції: інгібітору процесів, адаптації до соціаль%

ної системи, зворотного зв'язку, контрактації.

Порівняльний аналіз дефініції дає підставу для твер%

дження, що змістовне наповнення концепту "середови%

ще" у левовій частині галузей наукового знання розк%

ривається через низку фундаментальних категорій:

простір, оточення, умови, місце.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Отже, теоретико%порівняльний аналіз тлумачення

концепту "середовище" в різних галузях наукового знан%

ня дозволив окреслити стрижневі підходи розуміння

дефініції та систематизувати її понятійно%категоріаль%

ний апарат, виокремити стрижневі атрибутивні харак%

теристики: оточення, місце, час, умови.

Водночас дослідження історичних передумов та

обгрунтування методологічних засад формалізації кон%

цепту виявило його значний методологічний потенціал

для розгляду сучасних державно%політичних процесів,

зокрема уваги потребує дослідження механізму впливу

концепту на процес вироблення державної політики.

Зазначене актуалізує подальший розгляд поняття у кон%

тексті державно%управлінського наукового дискурсу.
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