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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Тривале реформування економіки і суспіль-

ства впливає на життєдіяльність всього населен-
ня країни, примушуючи змінювати звичні моделі
соціально-економічної поведінки у відповідності
до нових вимог зовнішнього середовища. Транс-
формація земельних та майнових відносин, ста-
новлення принципово нових організаційно-пра-
вових форм господарювання негативно вплину-
ли на матеріальний добробут більшості сільських
сімей. Підтримка і тим більше підвищення рівня
життя вимагають від селян значних зусиль на ви-
будовування адаптаційних стратегій на основі
наявних ресурсів. Це актуалізує дослідження
адаптаційного потенціалу громад як одного з
чинників їх сталого функціонування і розвитку.
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цепції капіталів як методологічної основи дослідження адаптаційного потенціалу сільських громад; охарактеризо-
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ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ
Існують різні підходи до визначення адапта-

ційного потенціалу, а питання щодо методів його
формалізації в теорії адаптації є найменше роз-
робленим. Є перші спроби оцінки адаптаційного
потенціалу підприємств, які базуються на еконо-
мічних показниках їх діяльності [1]. Також дос-
ліджується адаптаційний потенціал окремих соц-
іальних груп, які змінюють свій статус: військо-
вослужбовців, які звільняються зі збройних сил і
переходять до цивільного життя; студентів як
специфічної соціально-вікової групи, що знахо-
диться у процесі активного професійного і соц-
іального становлення; працівників, які виходять
на пенсію. Відмінності цільових установок між
соціальними групами вимагають різних методо-
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логічних підходів до оцінки їх адаптаційних мож-
ливостей.

Протягом останніх двох десятиліть актуалі-
зувалися дослідження можливостей протидії та
зниження негативних наслідків глобальних змін
клімату. Незважаючи на загальний характер про-
блем адаптації, провідні колективи вчених вва-
жають обгрунтованим розгляд питання її оцінки
з позицій окремої громади. Такий підхід грун-
тується на тому що: глобальні та регіональні дос-
лідження змін клімату мають певні просторові
відмінності, які можуть бути ідентифіковані
тільки на рівні громади; глобальні рішення не мо-
жуть бути ефективними без усвідомлення та ак-
тивної участі громад тощо [2, с. 2—4].

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є узагальнення теорети-

ко-методологічних підходів до дослідження
адаптаційного потенціалу сільських громад. Ме-
тодологічною основою статті стали праці вітчиз-
няних та зарубіжних науковців з проблем соціа-
лізації, соціальної адаптації, безробіття, якості
життя і суспільного соціально-економічного роз-
витку на основі адаптаційного потенціалу.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Адаптаційний потенціал досліджується у

зв'язку із суттєвою переміною способу життя
людей. Перш за все це зміна соціального стату-
су, звичних умов існування, координація життє-
вих пріоритетів і, як правило, перехід від кращо-
го до гіршого. В процесі сільського розвитку
адаптація проходить за багатьма каналами і
включає систему взаємопов'язаних соціальних,
економічних, політичних і культурних факторів,
різні комбінації яких впливають на ефективність
адаптації у динамічному середовищі. Зміна цьо-
го середовища може бути різновекторною:
відкривати громаді нові сприятливі можливості,
мати негативний вплив, або дія може бути невиз-
начена.

Адаптаційний потенціал — це рівень присто-
сування латентних (прихованих) і явних можли-
востей групи або особистості до нових або зміню-
ваних умов соціальної взаємодії [3] або ступінь
відкритих можливостей індивідуума включатися
в нові змінювані умови середовища [4]. Адаптац-
ійний потенціал свідчить не лише про рівень при-
стосування, але й про можливості протидіяти не-
гативним проявам перехідного періоду, забезпе-
чуючи при цьому стабільно високу ефективність
діяльності. Процес адаптації спрямований на до-
сягнення такої рівноваги між окремою громадою
і соціально-економічним середовищем, у резуль-
таті якої члени громади зможуть не лише "при-
стосуватися" і досягти певного рівня комфорту,
але й розкрити свій творчий потенціал, сприяю-
чи позитивним зрушенням у суспільстві.

Сталий сільський розвиток можливий лише за
умови максимальної реалізації членами су-
спільства свого адаптаційного потенціалу. При
цьому успіх адаптації залежить як від ступеня
розвитку ресурсів, так і від потреби в них зовні-
шнього середовища. Таким чином, проблема по-
лягає не тільки в наявності і розвиненості адап-
таційних ресурсів, але й в їх "ліквідності".

Ще однією рисою успішності адаптації є ди-
намічні властивості адаптаційного потенціалу.
Успішність адаптації визначається не абсолют-
ною, а відносною величиною потенціалу.
Відносність величини особистісного адапта-
ційного потенціалу може розглядатися як ме-
ханізм формування ресурсів, індивідуальний
стиль їх витрачання, відновлення і взаємозбага-
чення, можливості компенсації відсутніх ре-
сурсів, гнучкості їх використання в межах виз-
наченого потенціалу. Через це навіть при низькій
забезпеченості окремими ресурсами їх вдале по-
єднання за певних умов може привести до висо-
кої ефективності адаптації.

Результати дослідження адаптаційного по-
тенціалу знайшли відображення у роботах вче-
них-теоретиків різних країн. Російські дослідни-
ки, зокрема Авраамова О.М., Логінов Д.М., у вив-
ченні адаптаційного потенціалу віддають перева-
гу індивідуалізованій оцінці нематеріальних ре-
сурсів адаптації [5, с. 24—34]. На їх думку лише
такі нематеріальні ресурси, як рівень освіти,
культури, професійної кваліфікації, а також соц-
іальні зв'язки, не можуть бути втрачені чи відчу-
жені в результаті зовнішніх впливів і "соціальних
експериментів", які мали місце у 90-х роках ми-
нулого століття. Адаптаційні ресурси виступають
в якості внутрішнього капіталу людини. Російські
науковці об'єднують нематеріальні ресурси адап-
тації в єдиний інтегральний показник. Оцінюють
його на основі припущення:

— про принципову співставність адаптацій-
них ресурсів. Оскільки розвиток кожного ресур-
су є поступовим, то можуть бути визначені деякі
інтервали, які характеризують рівень розвитку
кожного з них;

— про рівновагу адаптаційних ресурсів —
можливість компенсувати недостатність одного
ресурсу іншими.

Одним із факторів, що досліджується в про-
цесі аналізу адаптаційного потенціалу, є термін
адаптації. До одних і тих же умов різні люди при-
стосовуються протягом різного періоду часу.
Швидкість цього процесу є індикатором успіш-
ності адаптації. При цьому адаптаційний ефект
може бути як короткотерміновим, тобто виража-
тись у пристосуванні до змін сьогодні, без збе-
реження сталого ефекту в майбутньому, так і на-
цілений на тривалу дію, коли у зв'язку із виму-
шеною зміною обставин відбувається закладен-
ня базису, можливо і довготривалого, для отри-
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мання в перспективі більш
стійкого і вигідного ефекту.

Кінцевою метою адаптації
дослідники визначають фор-
мування гармонійно розвине-
ної особистості, задоволеної
життям в цілому і різними його
аспектами зокрема, спромож-
ну швидко і ефективно реагу-
вати на будь-які зміни зовніш-
нього середовища на мікро-
рівні (міжособистісні відноси-
ни в родині, трудовому колек-
тиві й інших соціальних гру-
пах) і на макрорівні (соціаль-
но-економічні, політичні, ду-
ховні реалії суспільства).

Дослідження адаптаційно-
го потенціалу Богомоловим
А.М. також стосуються особи-
стісного рівня [6, с. 67—72].
Автор розглядає адаптаційний потенціал як сис-
темну властивість особистості, що обумовлює
характер її адаптації у відповідь на вплив тих чи
інших факторів чи умов зовнішнього середови-
ща як спроможність особистості до структурних
і рівневих змін. Важливими складовими адапта-
ційного потенціалу дослідник вважає механізми,
способи використання і перетворення адаптац-
ійних ресурсів, їх кількісних і якісних компо-
нентів (виявлення, мобілізація, відтворення
тощо). На його думку, аналіз структури адапта-
ційного потенціалу, ієрархії його елементів, які-
сної ідентифікації його внутрішніх і зовнішніх
проявів і зв'язків, дозволить більш виважено і
надійно прогнозувати адаптаційний процес, чітко
впливати на проблемні зони і підвищувати узгод-
женість, стійкість й інші характеристики потен-
ціалу як системи.

Таким чином, російські науковці, досліджу-
ючи адаптаційний потенціал, акцентують увагу
на індивідуалізованій оцінці нематеріальних ре-
сурсів, підкреслюючи тим самим людино-центри-
стський характер розвитку суспільно-економіч-
них відносин.

Дослідження адаптаційного потенціалу як
соціоекономічної категорії актуальне як для
країн з перехідною економікою, так і економіч-
но розвинених. Колектив вчених Державної
організації науково-промислових досліджень
Австралії (CSIRO)1 з 2005 р. активно займаєть-
ся розробкою та вдосконаленням підходів оці-
нки внутрішніх можливостей землекористувачів
та фермерів адаптуватися до змін зовнішнього
середовища, що прямо чи опосередковано впли-
ває на їхню господарську діяльність. За мето-

дологічну основу розробленого авторами підхо-
ду взято концепцію сільського добробуту, зап-
ропоновану Еллісом у 2000 р. [7]. В її основі ле-
жить розуміння розвитку громади та формуван-
ня її добробуту як складного процесу капіталі-
зації доступних ресурсів, об'єднаних у збалан-
совану систему капіталів (людських, соціальних,
природних, фізичних, фінансових) — основу або
платформу, на якій базуються процеси госпо-
дарської діяльності. У 2008 р. американськими
вченими на чолі з К. Флорою було запропоно-
вано власне бачення розвитку сільської грома-
ди, що отримало назву концепція капіталів гро-
мади, яка грунтується на схожих вихідних по-
зиціях капіталізації ресурсів, але додатково
було виділено ще два типи капіталів — культур-
ний та політичний [8]. Трансформація положень
вище перелічених концепцій та теоретико-мето-
дологічне обгрунтування сутності процесу кап-
італізації ресурсів сільської громади знайшли
своє відображення й у вітчизняній науці [9, с.
156—159].

Формування та збереження добробуту членів
сільських співтовариств, як правило, здійснюєть-
ся в достатньо складних умовах під впливом
різного роду тенденцій та викликів. Подолання
цих перешкод з метою розширення доступу до
капіталу та його накопичення залежить від роз-
витку соціальних та інституціональних зв'язків
(рис. 1). Розбудова інститутів та інституцій обу-
мовлює розширення можливостей диверсифі-
кації стратегії розвитку, яка передбачає набір
альтернативних видів діяльності (аграрних і не-
аграрних), що підтримують сталий рівень добро-
буту, виходячи з внутрішніх можливостей.

_______________________________________
1 The Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization (CSIRO) — провідне наукове агентство Австралії, що охоп-

лює широкий спектр досліджень у світовій науці.

Джерело: адаптовано авторами за [10, с. 7—8].
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Рис. 1. Процес розвитку громади на основі системи капіталів
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Система капіталів дозволяє оцінити адап-
таційні можливості сільської громади та ви-
значити напрями цілеспрямованих дій для їх
підвищення. Під адаптаційними можливостями
з позиції системи капіталів слід розуміти емер-
джентні властивості об'єкта як збалансованої
та полікомпонентної системи капіталів, що ха-
рактеризується специфічними ознаками,
відсутніми в окремо взятих елементах, які в
умовах впливу факторів зовнішнього середови-
ща здатні до гнучкого взаємозаміщення один
одного.

З практичної точки зору адаптаційний потен-
ціал сільської громади крізь призму системи ка-
піталів проявляється у спроможності членів гро-
мади до колективних дій, утворення соціальних
мереж та зв'язків з інституціями зовнішнього се-
редовища. Разом з тим, вклад у розвиток індиві-
дуального капіталу окремих членів громади є та-
кож важливим, адже людина з її особистісними
характеристиками як член громади виступає од-
ночасно як об'єкт розвитку (елемент системи ка-
піталів), так і суб'єкт колективного управління,
що приймає рішення щодо використання ресурсів
для їх капіталізації. Очевидно, що від рівня роз-
витку індивідуальних характеристик залежить
ефективність і прийнятих рішень, і досягнутих
результатів.

Рівень адаптаційного потенціалу залежить від
ступеня диверсифікації капіталів, адже з підви-
щенням останньої збільшується можливість взає-
мозаміщення капіталів. Проте потрібно врахову-
вати, що кожен з видів капіталів має різний
ступінь впливу на адаптаційні можливості й ви-
мірюється на основі відповідних коефіцієнтів.
Вага коефіцієнтів залежить від природи та особ-
ливостей явищ та процесів, що спричиняють не-
обхідність пристосування та адаптації. Для виз-
начення коефіцієнтів використовуються різні
методи: експертних оцінок, рівномірно зважених,
головних компонент та інші [11, 12].

Розгляд адаптаційного потенціалу з позицій
системи капіталів є достатньо прийнятним, адже
в його основу покладені принципи, що сприяють
розвитку громади та сільському розвитку на за-
садах сталості. Цей підхід:

— діє у відповідності з пріоритетами та по-
требами сільської громади;

— спонукає до колективних дій та активної
участі членів громади у її розвитку;

— грунтується на інтегрованому викорис-
танні локального досвіду та інноваційних знань;

— стимулює прийняття локальних рішень;
— через вирішення локальних проблем та

підвищення добробуту місцевих громад сприяє
нагромадженню національного багатства.

Ключовими положеннями підвищення адап-
таційних можливостей для зростання добробу-
ту громад у сільській місцевості мають стати —

збалансованість, взаємодоповнення та взаємоза-
міщення капіталів:

— баланс та взаємне доповнення капіталів
навіть важливіші, ніж високий рівень розвитку
окремого з них;

— капітали як елементи системи тісно пов'я-
зані між собою, хоча ступінь цього зв'язку
відрізняється: так, наприклад, для більшості ти-
пових сільських громад розвиток фінансового ка-
піталу більшою мірою пов'язаний з активізацією
фізичного, природного та людського капіталів,
ніж з соціальним; проте розвиток фінансового
капіталу членів сільських громад, об'єднаних в
кооперативне формування, в першу чергу, зале-
жить від розвитку людського та соціального ка-
піталів й меншою мірою від фізичного та природ-
ного;

— розвиток системи капіталів підвищує доб-
робут та стійкість життєвого середовища, що в
подальшому забезпечує зростання рівня окремо-
го з капіталів як елементу системи;

— недостатність розвитку окремого з капі-
талів може бути компенсовано активізацією
інших капіталів, що обумовлено їх взаємоза-
мінністю.

ВИСНОВКИ
Адаптаційний потенціал сільських громад —

можливість полікомпонентної системи активізу-
вати власні емерджентні властивості у відповідь
на виклики змінюваних умов середовища. Завдан-
ня адаптації полягає у мобілізації всіх наявних
ресурсів для визначення чітких життєвих планів,
цілей і засобів їх досягнення, які сприятимуть
конструктивному вирішенню проблем та орієн-
товані на творчі перетворення зовнішнього сере-
довища і реалізацію індивідуальних спроможно-
стей.

Успішність адаптації залежить не лише від ре-
сурсного забезпечення сільських громад, але й від
швидкості адаптаційних дій, динамічних власти-
востей адаптаційного потенціалу, "ліквідності"
адаптаційних ресурсів.

Прикладні дослідження адаптаційного потен-
ціалу сільських громад доцільно проводити ба-
зуючись на положеннях концепції системи капі-
талів. Матеріальною основою виступає су-
купність природного, фізичного і фінансового
капіталів, нематеріальною — людський, соці-
альний, політичний і культурний капітали, які
пов'язують у системне ціле матеріальні елемен-
ти, забезпечують їх упорядкованість у просторі і
часі. Разом з цим індивідуалізована оцінка нема-
теріальних ресурсів адаптації (рівня освіти, куль-
тури, професійної кваліфікації селян, а також
ступеню їх залученості до соціальних мереж)
дозволить удосконалити адаптаційний процес,
нейтралізувати негативні прояви і визначити
пріоритетні напрям розвитку громад.
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Подальші дослідження будуть спрямовані на
визначення чіткої структури адаптаційного по-
тенціалу сільських громад, ієрархії його еле-
ментів, якісної ідентифікації його внутрішніх і
зовнішніх чинників і зв'язків.
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