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АНОТАЦІЯ 

 

Світлов О.Р. Концептуалізація феноменальних та процесуальних ознак 

міграції в сучасних теоріях соціального простору. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата соціологічних 

наук за спеціальністю 22.00.01 – теорія та історія соціології. – Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти і 

науки України, Київ, Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка, Міністерство освіти і науки України, Київ, 2019. 

Дисертацію присвячено проблемі подолання гносеологічної 

суперечності, пов'язаної з фрагментарністю існуючих теоретичних пояснень 

міграції та необхідністю розробки нових концептуальних уявлень стосовно 

ідентифікації феноменальних та процесуальних ознак міграції як 

комплексної функціональної та дисфункціональної системи соціальних 

переміщень в глобальному соціальному просторі. Метою дослідження 

визначено розкриття теоретико-методологічних засад теорій соціального 

простору, спрямованих на ідентифікацію та пояснення атрибутивних 

феноменальних та процесуальних характеристик міграційної мобільності.  

Реалізація визначеної мети обумовила постановку таких завдань: здійснити 

аналітичний огляд пізнавальних орієнтацій фундаментальних та прикладних 

досліджень міграційної та соціальної мобільності в сучасному 

суспільствознавстві та соціології, охарактеризувати новітні пізнавальні 

тенденції теорій соціального простору, що детермінують відображення 

атрибутивних онтологічних ознак міграційної мобільності, уточнити і 

доповнити концептуальний образ міграції шляхом реалізації теоретико-

методологічного потенціалу та понятійно-категоріального апарату теорій 

соціального простору, визначити перспективи теоретичних досліджень 

феноменальних та процесуальних характеристик міграції крізь призму 

новітніх тенденцій концептуального розвитку теорій соціального простору, 

та можливості її практичного застосування. 
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Аналіз сучасного стану теоретичної бази досліджень міграції дає 

підстави для висновку, що мультипарадигмальність соціологічної науки не 

забезпечила тим не менш комплексного і достатнього розгляду феномену 

міграції. Відсутність комплексного розуміння соціальної суті міграції 

підтверджується існуванням великої кількості різних за формою і сутністю 

термінологічних визначень і підходів до цього соціального явища. В 

результаті у соціологічній теорії суб'єкт міграційних переміщень має 

невизначено-розпливчатий характер, а сам процес втрачає таку важливу 

характеристику як неперервність через розриви між різними етапами.  

Загальна для соціологічної науки в цілому тенденція до теоретичного 

плюралізму та мультипарадигмальності, притаманна і дослідженням 

міграцій, співіснує з тенденцією пошуку компромісів і основ консолідації 

різних теоретичних напрямків. В цьому контексті актуалізується 

застосування евристичного потенціалу теорій соціального простору, зокрема, 

тих, що містять концепти структури соціального простору глобальної 

залежності та соціальної мобільності, що може стати основою формування 

нових концептуальних уявлень щодо структурних та процесуальних ознак 

феномену міграції. В першу чергу це теорії З. Баумана, П. Бурдьє, 

І. Валерстайна, Е. Гіденса, Г. Зімеля, П. Сорокіна, Дж. Уррі, А. Франка. 

Основну увагу приділено з'ясуванню потреб та перспектив розвитку 

понятійно-категоріального апарату досліджень міграції та здійсненню 

теоретико-методологічного обґрунтування застосування епістемолого-

евристичного потенціалу теорій соціального простору, які являють собою 

систематизовані концептуальні пояснення причин та специфічних 

детермінант процесів переміщення в соціальному просторі індивідуальних та 

колективних соціальних суб'єктів, їхньої релевантності для виявлення та 

уточнення ознак, характеристик та функцій міграційної мобільності. 

Обґрунтовано можливість та доцільність використання теорій 

соціального простору для теоретичного моделювання міграції як соціального 

явища. Виявлено як значний епістемолого-евристичний потенціал цих теорій, 
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так і обмеження їх застосування для досліджень міграції. Реалізація в даному 

дослідженні методологічної стратегії інтегрального теоретичного синтезу 

дозволила здійснити експлікацію парадигмальних відмінностей, які 

ґрунтувались на концептуальних аргументах пріоритетного виокремлення та 

дослідження структурних або процесуальних характеристик мобільності. 

Зокрема, запропонований варіант моделі простору для аналізу 

міграційних переміщень сприяє виявленню взаємозв’язку міграційної та 

соціальної мобільності, їх взаємної залежності від характеристик глобального 

соціального простору, структури та організації його локальних систем, 

використанню теоретико-методологічних засад теорій соціального простору, 

спрямованих на ідентифікацію та пояснення атрибутивних феноменальних та 

процесуальних характеристик міграційної мобільності.  

Уточнено соціологічну сутність поняття "міграція", та представлено 

інтегральне соціологічне визначення міграції, як соціо-географічного 

переміщення. Дане термінологічне визначення вводить як сутнісну ознаку 

міграції трансформацію всіх систем, як держав-націй глобальної світ-системи 

на макрорівні, так і індивідуальних ідентичностей на особистісному рівні, які 

тою чи іншою мірою задіяні в міграційному процесі. Це, своєю чергою, 

уможливило відокремлення як різних видів соціальної мобільності в межах 

однієї системи, так і ряду "пограничних випадків" територіальних 

переміщень (туризм, рекреація, відрядження) від переміщень міграційних. 

Крім того, цей підхід не накладає обмежень на аналіз як лінійних, так і 

циклічних складових загального міграційного процесу і на координати 

переміщення в контексті "центр", "напівпериферія" та "периферія". 

Водночас, зазначене визначення дає підстави для аналізу внутрішньої та 

зовнішньої міграцій як явищ однієї й тієї ж соціальної природи.  

Конкретизовано ряд характеристик та функцій феномену міграції. 

Аналіз міграційного процесу з точки зору теорій соціального простору 

дозволив як виявити функції міграції, які зазвичай є латентними, так і 

конкретизувати ряд тих функцій, що традиційно визначаються в 
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дослідженнях міграції. Зокрема, функції стимулювання зростання 

стратифікації внаслідок збільшення чисельності населення та зростання його 

розмаїття, використання міграції як каналу соціальної мобільності, завдяки 

якому індивіди чи групи циркулюють у межах стратифікованого соціального 

простору, функції міграційних процесів як детермінант соціальної 

напруженості Функціонування механізмів сепарації, які мають різний 

характер у різних соціально-географічних системах і різну жорсткість щодо 

різних категорій мігрантів, призводить до формування в межах системи 

реципієнта нових видів нерівностей та факторів соціальної напруженості. 

Використання теоретико-методичних напрацювань, розроблених для 

дослідження інших видів соціальної мобільності, дає можливості закриття 

невисвітлених лакун в теоретичному осмисленні міграції. Зокрема дає 

підстави для детального опису і моделювання другого етапу міграційного 

переміщення, який традиційно залишається поза увагою дослідників. 

В результаті даного дослідження сформовано новий концептуальний 

образ міграції на основі реалізації пізнавального потенціалу теорій 

соціального простору. Характерною рисою даного образу є синтетичне 

поєднання концептуальних засад теорій глобалізованого соціального 

простору з теоретичними положеннями новітніх концепцій міграційної та 

соціальної мобільності, що сприяє уточненню та розвитку понятійно-

категоріального апарату соціологічної теорії та методологічних засад 

досліджень міграції як соціального явища і процесу.  

Практичне значення результатів дослідження полягає у можливостях 

теоретичного забезпечення регулювання міграції. Оскільки розробка та 

реалізація регуляторних заходів потребують поглиблення знань про предмет 

регулювання, то виникає потреба розширеного вивчення різних видів 

міграції, уніфікації та вдосконалення методик дослідження, і відповідно, 

розвитку соціологічної теорії міграції, яка має стати основою їх формування 

Ключові слова: міграція, соціальна мобільність, соціальні механізми, 

соціальний простір, соціально-географічні системи. 
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SUMMARY 

Svitlov O. R. Conceptualization of phenomenal and procedural signs of 

migration in modern theories of social space. – Manuscript. 

Dissertation for the candidate degree in sociology, specialty 22.00.01 – 

theory and history of sociology. – Taras Shevchenko National University of Kyiv, 

Ministry of Education and Science of Ukraine, Kyiv, Taras Shevchenko National 

University of Kyiv, Ministry of Education and Science of Ukraine, Kyiv, 2019.  

The dissertation is devoted to the problem of overcoming epistemological 

contradictions associated with the fragmentation of the existing theoretical 

explanations of migration and the need to develop new conceptual representations 

regarding the identification of phenomenal and procedural signs of migration as a 

complex functional and dysfunctional system of social movements in the global 

social space.  

The purpose of the study was to reveal the theoretical and methodological 

foundations of social space theories, aimed at identifying and explaining the 

attributive phenomenal and procedural characteristics of migration mobility.  

Realization of the purpose has caused the following tasks: 

to carry out an analytical review of cognitive orientations of fundamental and 

applied researches of migration and social mobility in contemporary social science 

and sociology, to characterize the latest cognitive tendencies of the social space 

theories, which determine the reflection of attributive ontological signs of 

migration mobility at the present stage, to identify epistemological and heuristic 

potential of theories of social space as a cognitive basis for the conceptual 

development of the sociological theory of migration, to clarify and supplement the 

conceptual image of migration through the implementation of theoretical and 

methodological potential and the conceptual-categorical apparatus of theories of 

social space, to substantiate the cognitive potential and prospects of theoretical 

research of phenomenal and procedural characteristics of migration through the 

prism of the latest trends in the conceptual development of theories of social space. 
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An analysis of the current state of the theoretical base of migration studies 

gives grounds for concluding that the multiparadigma of social science did not 

ensure a comprehensive and sufficient consideration of the phenomenon of 

migration.  

Lack of a comprehensive understanding of the social essence of migration is 

confirmed by the existence of a large number of different forms and the essence of 

terminology definitions and approaches to this social phenomenon. As a result, in 

sociological theory, the subject of migratory movements has an indefinite-vague 

character, and the process loses continuity due to gaps between different stages. 

Total for social science in general tendency to theoretical pluralism and 

multiparadigmals, inherent in the study of migration, coexists with the tendency to 

find compromises and the foundations of consolidation of various theoretical 

directions. In this context, the application of the heuristic potential of theories of 

social space, in particular those containing concepts of global dependence and 

social mobility, which can become the basis for forming new conceptual 

representations about structural and procedural features of the phenomenon of 

migration, is actualized. In the first place, this is the theory of Z. Bauman, P. 

Bourdieu, I. Wallerstein, E. Gidens, G. Simmel, P. Sorokin, J. Urry, A. Frank. 

The main attention is paid to the clarification of the needs and perspectives 

of the development of the conceptual-categorical apparatus of migration research 

and the implementation of theoretical and methodological substantiation of the 

epistemological-heuristic potential of the social space theories, which are 

systematized conceptual explanations of the causes and specific determinants of 

the processes of moving in the social space of individual and collective social 

subjects, their relevance for identifying and clarifying the signs, characteristics and 

functions of migration mobility. 

The possibility and expediency of using theories of social space for 

theoretical modeling of migration as a social phenomenon is substantiated. The 

significant epistemological and heuristic potential of these theories, as well as the 

limitation of their application for migration studies, was revealed. The realization 
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in this study of the methodological strategy of integral theoretical synthesis made 

possible the explication of paradigmatic differences, which were based on the 

conceptual arguments of prioritization and the study of structural or procedural 

characteristics. 

In particular, the proposed version of the space model for the analysis of 

migratory movements facilitates the identification of the relationship between 

migration and social mobility, their dependence on the characteristics of the global 

social space and the organization of its local systems, the use of theoretical and 

methodological principles of the social space theories, aimed at identifying and 

explaining the attributive phenomenal and procedural characteristics of migration 

mobility. 

The sociological essence of the concept of "migration" is specified, and the 

integral sociological definition of migration as a socio-geographical displacement 

is presented. This terminological definition introduces the transformation of all 

systems, as states-states of global world-systems at the macro level, as well as 

individual identities at the personal level, which are, to some extent, involved in 

the migration process, as an essential feature of migration. This, in turn, made it 

possible to separate both different types of social mobility within one system and a 

number of "border cases" of territorial movements (tourism, recreation, business 

trips) from migratory movements. In addition, this approach does not impose any 

restrictions on the analysis of both linear and cyclic components of the overall 

migration process and on the coordinate of movement in the context of the 

"center", "semi-periphery" and "periphery". At the same time, this definition gives 

grounds for the analysis of internal and external migrations as phenomena of the 

same social nature.  

A number of characteristics of the phenomenon of migration are specified. 

The analysis of the migration process from the point of view of the theories of 

social space has allowed both to identify the functions of migration, which are 

usually latent, and to specify a number of functions traditionally defined in 

migration studies. In particular, stimulating the growth of stratification due to the 
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increase in population and the growth of its diversity, the use of migration as a 

channel of social mobility, through which individuals or groups circulate within a 

stratified social space. The functioning of separation mechanisms, which have 

different character in different social-geographical systems and different stiffness 

in relation to various categories of migrants, leads to the formation of new types of 

inequalities within the recipient system. 

Using theoretical and methodological developments designed to study other 

types of social mobility allow closing gaps in the theoretical understanding of 

migration. In particular, gives reason to a detailed description and design of the 

second phase of the migration movement. 

As a result of this study, a new conceptual image of migration has been 

formed, based on the realization of the cognitive potential of the social space 

theories. A characteristic feature of this image is a synthetic combination of the 

conceptual foundations of theories of a globalized social space with the theoretical 

provisions of the newest concepts of migration and social mobility, which 

contributes to the clarification and development of the conceptual-categorical 

apparatus of sociological theory and methodological foundations of migration 

studies as a social phenomenon and process. 

The practical significance of the research results lies in the possibilities of 

the theoretical provision of migration regulation. Since the development and 

implementation of regulatory measures require a deeper knowledge of the subject 

of regulation, there is a need for an expanded study of various types of migration, 

the unification and improvement of research methods, and, accordingly, the 

development of the sociological theory of migration, which should become the 

basis for their formation 

Key words: migration, social mobility, social mechanisms, social space, 

social-geographical systems. 
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ВСТУП 

 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Зростання соціальної 

значущості міграційних процесів актуалізує потребу розвитку теоретичної 

бази досліджень міграції, яка зумовлюється наявністю як онтологічних, так і 

гносеологічних проблем. Масштаби, інтенсивність, нові напрямки й форми 

міграційних переміщень населення, що перетворилися в невід'ємний і дуже 

важливий атрибут соціальної реальності, актуалізують необхідність вивчення 

найближчих і довгострокових наслідків впливу міграцій на характер і зміст 

соціальних процесів, зокрема і в Україні. Так, крім традиційних проблем, 

пов’язаних із зовнішньою міграцією, Україна зіткнулася з новим для неї 

соціальним явищем, появою внутрішніх недобровільних переміщень 

мільйонів власних громадян. Внаслідок цього уряду України довелося 

терміново розробляти законодавство і методи його реалізації щодо 

внутрішньо переміщених осіб, запровадження зважених і обґрунтованих 

заходів регулювання міграційних потоків. Оскільки розробка та реалізація 

регуляторних заходів потребують поглиблення знань про предмет 

регулювання, то виникає потреба наукового вивчення різних видів міграції, 

уніфікації та вдосконалення методики її дослідження і, відповідно, розвитку 

соціологічної теорії міграції. 

Важливими пізнавальними стимулами розвитку новітніх досліджень 

проблематики міграції стали теорії соціального простору, які являють собою 

систематизовані концептуальні пояснення причин та специфічних 

детермінант процесів переміщення в соціальному просторі індивідуальних та 

колективних соціальних суб'єктів. У першу чергу це теорії П. Сорокіна, 

Г. Зімеля, З. Баумана, П. Бурдьє, І. Валерстайна, Е. Гіденса, Дж. Уррі, 

А. Франка. 

Феномен міграції, переважно міждержавної, з різних точок зору, крім 

соціологів, досліджували економісти, демографи, політологи, історики, 

юристи. Вони зробили вагомий внесок у визначення природи, сутності та 
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динаміки міграційних процесів, розвиток методології та методів вивчення 

міграцій, обґрунтували й розробили різноманітні підходи до їх інтерпретації. 

Особливу цінність для дослідження даної проблеми мають праці українських 

науковців: О. Малиновської, А. Позняка, І. Прибиткової, О. Хомри, 

М. Шульги. У галузі методології та методів вивчення міграційних процесів 

значні здобутки належать зарубіжним вченим: Т. Заславській, А. Золбергу, 

В. Іонцеву, С. Кастлесу, Д. Массею, Р. Приору, Л. Рибаковському, Б. Рублу, 

Д. Салту, С. Сассен, П. Стокеру, Т. Юдіній та ін.  

Тема взаємозв’язку міграційної та соціальної мобільності, їх залежності 

від характеристик глобального соціального простору та організації його 

локальних систем є відносно новою у вітчизняній соціології і ще не стала 

предметом спеціального теоретичного дослідження. Разом з тим, при 

вивченні соціально-структурних, міграційних, соціально-політичних 

процесів, проблем державного управління були розроблені теоретичні 

положення, які зробили істотний внесок у формування соціологічного 

уявлення про сутність міграції. Тут слід відзначити праці Б. Андерсена, 

У. Бека, П. Бергера, Р. Дарендорфа, Т. Файста, О. Злобіної, В. Іноземцева, 

Е. Ковтуненко, О. Куценко, С. Макеєва, І. Майданік, А. Ручки, 

В. Степаненка, В. Судакова, В. Тарасенко, В. Тихоновича, В. Щербини та ін. 

Однак, незважаючи на певну різнобічну традицію дослідження 

міграції, питання наукової ідентифікації її структурних та процесуальних 

ознак є предметом гострих дискусій. Слід констатувати, що багатьом 

сучасним дослідженням міграції притаманні декларування змін соціального 

статусу мігрантів. При цьому відсутні визначення, які саме зміни 

відбуваються, як відрізняються складові похідного та набутого соціального 

статусу, які механізми задіяні в трансформації статусу в ході міграційного 

переміщення. У результаті в сучасній соціологічній теорії суб'єкт 

міграційних переміщень має невизначений характер, а теоретичне 

відображення процесу міграції є концептуально аморфним.  
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На жаль, історично склалося так, що в теоріях соціальної мобільності 

здебільшого досліджуються соціальні переміщення в одній географічно 

локалізованій частині соціального простору. Однак сьогодні особливої 

актуальності набувають концептуальні дослідження зв'язку міграційних 

процесів з характеристиками глобального простору, який доцільно 

досліджувати на макро-, мезо- та мікрорівнях соціологічного знання.  

Отже, наукова проблема дисертаційного дослідження полягає у 

науковій значущості подолання гносеологічної суперечності, пов'язаної з 

фрагментарністю існуючих теоретичних пояснень міграції та необхідністю 

розробки нових концептуальних уявлень стосовно ідентифікації 

феноменальних та процесуальних ознак міграції як комплексної 

функціональної та дисфункціональної системи соціальних переміщень в 

глобальному соціальному просторі.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Окремі положення дисертаційної роботи були використані при 

підготовці звіту про науково-дослідну роботу (КП 72.20.30-00.00 

№ ДР 0116U004783) "Методика моніторингу стану та відмінностей 

соціальної напруженості в регіонах України", зокрема розділ 3.6 "До 

проблеми порівняльних досліджень міграційних процесів як детермінант 

соціальної напруженості". 

Мета дослідження – розкриття теоретико-методологічних засад теорій 

соціального простору, спрямованих на ідентифікацію та пояснення 

атрибутивних феноменальних та процесуальних характеристик міграційної 

мобільності.  

Реалізація мети обумовила постановку таких завдань: 

1. Здійснити аналітичний огляд пізнавальних орієнтацій 

фундаментальних та прикладних досліджень міграційної та соціальної 

мобільності в сучасному суспільствознавстві та соціології.  
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2. Охарактеризувати новітні пізнавальні тенденції теорій соціального 

простору, що детермінують відображення атрибутивних онтологічних ознак 

міграційної мобільності на сучасному етапі. 

3. Виявити епістемолого-евристичний потенціал теорій соціального 

простору як пізнавальної основи концептуального розвитку соціологічної 

теорії міграції.  

4. Уточнити і доповнити концептуальні ознаки та характеристики 

міграції шляхом реалізації теоретико-методологічного потенціалу та 

понятійно-категоріального апарату теорій соціального простору.  

5. Обґрунтувати пізнавальний потенціал та перспективи теоретичних 

досліджень феноменальних та процесуальних характеристик міграції крізь 

призму новітніх тенденцій концептуального розвитку теорій соціального 

простору. 

Об’єкт – теоретико-методологічні положення сучасних теорій 

соціального простору в контексті досліджень міграції. 

Предмет – феноменальні та процесуальні характеристики міграції в 

соціологічних теоріях соціального простору.  

Методи дослідження. Основними методами дослідження, враховуючи 

узагальнюючий характер дисертаційної праці, а також специфіку 

поставлених завдань є методи: узагальнення, типологізації та порівняльного 

аналізу – для виявлення сутності теоретичних підходів до концептів 

"соціальна мобільність" та "міграція"; системного аналізу – під час 

виокремлення функцій, факторів та структурних складових соціального 

простору, інтегрального теоретичного синтезу – для формування релевантної 

(гносеологічної) моделі простору та визначення специфіки концепту 

"міграція" серед суміжних за змістом понять; індукція – для виявлення та 

адекватного включення до концепту соціального простору його латентних 

компонент; дедукція, формалізація, метод аналогій – для співставлення 

основних характеристик концепту соціальної мобільності та сучасних 
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уявлень про міграцію; метод вторинного аналізу даних – для обґрунтування, 

підтвердження та ілюстрації теоретичних положень.  

Наукова новизна одержаних результатів викладена у сформованих 

положеннях, які представлені у вступі дисертації та авторефераті, та полягає 

в наступному: 

Вперше: 

– запропоновано новий соціологічний підхід до концептуалізації 

міграції на реалізації пізнавального потенціалу різнопарадигмальних теорій 

соціального простору. Особливістю цього підходу є синтетичне поєднання 

концептуальних засад теорій глобалізованого соціального простору з 

теоретичними положеннями новітніх концепцій міграційної та соціальної 

мобільності, що сприяє уточненню та розвитку понятійно-категоріального 

апарату соціологічної теорії та методологічних засад досліджень міграції як 

соціального явища і процесу;  

– запропоновано та представлено авторську дослідницьку стратегію, 

яка дозволяє встановити наявність значного епістемолого-евристичного 

потенціалу у використанні концептуальних положень теорій соціального 

простору для розвитку теоретичної бази досліджень міграції. Цей потенціал, 

у першу чергу, полягає у формулюванні моделі простору глобальних та 

локальних соціальних процесів переміщення, яка адекватно відображає 

існуючі взаємозалежності соціально-географічних систем різного рівня, 

наслідки взаємодії зовнішніх впливів та внутрішніх характеристик систем, 

які призводять до їх трансформацій і стають факторами міграційної 

мобільності. Реалізація в даному дослідженні методологічної стратегії 

інтегрального теоретичного синтезу дозволила здійснити експлікацію 

парадигмальних відмінностей, які ґрунтувались на концептуальних 

аргументах пріоритетного виокремлення та дослідження структурних або 

процесуальних характеристик. Зокрема, доведено, що основною умовою 

релевантності гносеологічних моделей дослідження міграційної мобільності 

має бути врахування характеристик як географічного, так і соціального 
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простору підсистем Світ-Системи, які залучені до процесу міграції як 

безпосередньо, так і опосередковано. До таких характеристик належать: 

розташування системи донора/реципієнта відносно поділу "центр", 

"напівпериферія" та "периферія", стратифікаційні порядки в межах 

підсистем, підходи до визначення соціальної позиції індивіда, практики 

формування соціального статусу, ресурси, зокрема і пов’язані з географічним 

розташуванням систем, і можливості їх конвертації, соціальні механізми, що 

сприяють мобільності або стають перепонами для неї.  

– запропоновано уточнення сутнісних ознак та представлено 

інтегральне соціологічне визначення міграції як соціально-географічного 

переміщення. Відповідно до авторського визначення, міграція – це 

соціально-географічне переміщення, що відбувається між різними соціально-

географічними системами і призводить до змін у просторах цих систем та в 

основних складових соціального статусу суб’єктів міграційного процесу. Це 

термінологічне визначення вводить як сутнісну ознаку міграції 

трансформацію всіх систем як держав-націй глобальної Світ-Системи на 

макрорівні, так і індивідуальних ідентичностей на особистісному рівні, які 

тою чи іншою мірою задіяні в міграційному процесі. Це, у свою чергу, 

уможливило відокремлення як різних видів соціальної мобільності в межах 

однієї системи, так і ряду "пограничних випадків" територіальних 

переміщень (туризм, рекреація, відрядження) від переміщень міграційних. 

Крім того, цей підхід не накладає обмежень на аналіз як лінійних, так і 

циклічних складових загального міграційного процесу і на координати 

переміщення в контексті "центр", "напівпериферія" та "периферія". 

Водночас, зазначене визначення дає підстави для аналізу внутрішньої та 

зовнішньої міграцій як явищ однієї й тієї ж соціальної природи. 

Дістали подальшого розвитку: 

–  наукові уявлення про компоненти систем, залучених у процес 

міграції, які мають включати не лише загальносуспільні механізми 

регулювання мобільності (наприклад, сім'я, освіта, армія, церква, політичні, 
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економічні і професійні організації), але й бути доповнені специфічними 

механізмами, що актуалізуються саме в ході міграційних переміщень 

(наприклад, інститути контролю за доступом до території).  

– теоретичні положення стосовно пояснень функціональної специфіки 

міграції шляхом виявлення та конкретизації соціального впливу таких 

функцій, як прискорювальна, перерозподільна й селективна. Крім того, 

визначаються функції міграції, на які практично не звертається увага в 

міграційних дослідженнях. Пропонується до таких функцій віднести: 

зростання соціальної напруженості в системі соціальної стратифікації 

внаслідок збільшення чисельності спільнот мігрантів, а також функцію 

соціальної репродукції транснаціональних каналів міграційної мобільності. 

– соціологічні уявлення про фактори формування міграційної 

мобільності. До факторів, які не враховуються в сучасних дослідженнях 

міграції, віднесено, зокрема, такі фактори соціальної мобільності, як 

консистентність (неконсистентність) статусу суб’єкта мобільності та 

характеристики процесів мобільності в межах системи походження і 

призначення. Підкреслено значення таких факторів міграційної мобільності, 

як безпосередній та опосередкований вплив акторів глобального рівня. 

– методологічні засади соціологічних досліджень зміни соціального 

статусу суб’єктів міграційних переміщень як емпіричної бази для порівняння 

як статусних порядків систем донорів та реципієнтів, так і соціальних 

позицій самих суб’єктів мобільності відносно цих порядків.  

Особистий внесок здобувача. Дисертаційне дослідження є 

самостійною науковою працею, в якій висвітлені власні ідеї та доробок 

автора. Результати дослідження й положення наукової новизни отримані без 

співавторства. Усі статті написані автором особисто. 

Практичне значення отриманих результатів полягає в першу чергу в 

розвитку соціологічної теорії у галузі дослідження міграційних переміщень. 

Результати дослідження можуть використовуватись для створення 

принципово нової класифікації мігрантів. Також дають певний потенціал для 
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прогнозування і контролю конкретних міграційних процесів. Уможливлюють 

більш точне і комплексне теоретичне моделювання явища міграції, його 

причин та наслідків. Деякі елементи концепту вже були використані в межах 

дослідницької діяльності "Урядового контактного центру", зокрема в 

прогнозному дослідженні "Соціальний захист та адаптація внутрішньо 

переміщених осіб". 

Апробація матеріалів дисертації. Основні положення дисертаційного 

дослідження доповідались на 8 наукових конференціях України: ХVІ 

Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів, докторантів та 

молодих вчених, м. Харків, 15-16 березня 2018 р.; ІХ Всеукраїнська 

конференція з міжнародною участю студентів та молодих науковців 

«Соціологія і соціальні трансформації» м. Київ, КНУ імені Тараса Шевченка 

24-25 листопада 2016 р.; Міжнародна міждисциплінарна науково-практична 

конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Шевченківська весна», 

м. Київ, КНУ імені Тараса Шевченка, 18-22 березня 2013; IV Міжнародна 

конференція студентів та молодих науковців «Соціологія і сучасні 

трансформації», м. Київ, КНУ імені Тараса Шевченка, 8-9 грудня 2011 р.; VІІ 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми розвитку 

соціологічної теорії: множинність сучасності та простори ідентичностей» м. 

Київ, КНУ імені Тараса Шевченка, 20-21 травня 2010 р.; IIІ Міжнародна 

конференція студентів та аспірантів «Соціологія і сучасні трансформації», м. 

Київ, КНУ імені Тараса Шевченка, 18-19 жовтня 2010 р.; VІ Всеукраїнська 

науково-практична конференція «Проблеми розвитку соціологічної теорії: 

українське суспільство та глобальні соціальні зміни» м. Київ, КНУ імені 

Тараса Шевченка, 04 грудня 2009 р.; Міжнародна науково-практична 

конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Шевченківська весна», 

присвяченої 90-річчю з дня заснування Українського Студентського 

Наукового Товариства Київського Університету Святого Володимира, 

м. Київ, КНУ імені Тараса Шевченка, 2008 р.  
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Публікації. Основні результати дисертаційного дослідження 

викладено у 12 одноосібних публікаціях загальним обсягом 3,6 д.а., в тому 

числі 4 наукових статей входять до переліку, затвердженого ВАК України як 

фахові з соціологічних наук, 2 в іноземних наукових виданнях (серед яких 1 

стаття у виданні, включеному до наукометричної бази Index Copernicus), 6 

тез наукових доповідей. 

Структура дисертації. Дисертаційна робота складається зі вступу, 

трьох розділів, що містять шість підрозділів, висновків, списку використаних 

джерел (265 найменувань) та 1 додатку. Повний обсяг дисертації – 238 

сторінок, із них основної частини – 193 сторінки (9 д.а.). 
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РОЗДІЛ 1 

ІСТОРИКО-СОЦІОЛОГІЧНИЙ ОГЛЯД ПІДХОДІВ ДО РОЗУМІННЯ 

МІГРАЦІЇ В СУЧАСНИХ СОЦІОЛОГІЧНИХ ТЕОРІЯХ (ХХГО-

ПОЧАТКУ ХХІГО СТОЛІТТЯ). 

 

1.1 Базові принципи пізнавальних орієнтацій соціологічних 

досліджень міграційної та соціальної мобільності 

 

Масштаби, інтенсивність, нові напрямки й форми міграційних 

переміщень населення, перетворилися в невід'ємний і дуже важливий 

атрибут соціальної реальності сучасного суспільства. Як зазначає З. Бауман, 

екстериторіальна рухомість стає символом прогресу [1, с. 19]. 

Активне вивчення найближчих і довгострокових наслідків впливу 

міграцій на характер і зміст соціальних процесів відбувається вже більше ста 

років. Не менш довгою є історія досліджень соціальної мобільності. 

Концепт соціальної мобільності не є новим у соціології, його 

дослідження тривають практично від початку ХХ століття. Але, як часто 

трапляється в науці, деякі засади вивчення певного феномена з часом 

визнаються застарілими, потребують перегляду під кутом зору реалій 

сьогодення, а також постійно доповнюються новими напрацюваннями.  

В наш час проблематика соціальної мобільності розвинулась у цілу 

плеяду теорій середнього рівня. Проте для нашого дослідження необхідне 

комплексне бачення цього феномену. Як зазначає С. Макеєв, у соціологічній 

літературі "термін "соціальна мобільність" не запозичений з повсякденної 

мови – він там був відсутній. Тому не було необхідності дистанціювати його 

від побутових значень, наповнювати виключно науковим змістом. У 

соціології така ситуація зустрічається нечасто і є показником новаторського 

підходу до вивчення реальності" [2, с. 9]. 

Традиція вивчення соціальної мобільності бере свій початок із робіт 

П. Сорокіна, який, власне, запровадив цей термін і поняття, чим фактично і 
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був покладений початок дослідженню феномена соціальної 

мобільності. Соціальну мобільність П. Сорокін трактує надзвичайно широко і 

визначає її "як будь-який перехід індивіда, чи соціального об’єкта, (цінності), 

тобто всього того, що створено або модифіковано завдяки людській 

діяльності, з однієї соціальної позиції до іншої" [3, с. 373]. При цьому, за 

П. Сорокіним, соціальним об'єктом можуть бути засоби зв’язку та транспорт, 

ідеї, теорії тощо. 

Саме широке розуміння соціальних об’єктів є базовим у новітній 

концепції соціальної мобільності, яку часто називають новою парадигмою 

мобільності [4]. Ця парадигма "дає змогу теоретично осмислювати 

"соціальний світ" як широкий спектр економічних, соціальних і політичних 

практик інфраструктур і ідеологій, які включають, спричиняють або ж 

згортають різного роду рух людей або ідей, інформації або об'єктів" [5, с. 4]. 

Дж. Уррі в роботі "Соціологія за межами суспільств. Мобільності 

двадцять першого сторіччя" представив маніфест соціології, що вивчає різні 

мобільності людей, речей, образів, інформації і відходів, а також вивчає 

складні взаємодії між цими різними мобільностями і їхні соціальні наслідки 

[6, с. 3].  

Відповідно до цього маніфесту, в ряді сучасних досліджень соціальної 

мобільності реалізується нове бачення "соціального" за допомогою "нових 

правил методу", найважливіше з яких полягає у використанні метафор. 

Зокрема, Дж. Уррі стверджує, що наше розуміння суспільства й соціального 

життя базується на різних метафорах і знаходить висвітлення в них. Основу 

соціального життя становить безліч різноманітних мобільностей. Ці процеси 

найкраще можуть бути виражені за допомогою метафор, насамперед, 

"метафор мобільності" і "метафор подорожі" [6, с. 21].  

В межах даного підходу до соціальної мобільності значного поширення 

набула метафора "кочівник". "Кочівник", "кочівники" покликані 

охарактеризувати суспільства з елементами "детериторіалізації", розмивання 

центра, значною рухливістю населення. До метафори "кочівник" примикають 
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почасти конфронтуючі з нею метафори "бродяга" і "турист". Метафора 

"турист" указує на організований рух людей, схильних нав'язувати чужим 

місцевостям свої змісти, а також свої стандарти щастя як "постійної 

відпустки".  

До такого ряду метафор можна віднести й метафори "судно", "готель", 

"мотель", що виражають особливий, "проміжний", стан між перебуванням у 

фіксованих місцях праці, проживання й відпочинку. Коли люди всілякими 

способами перетинаються на пароплавах, у готелях, мотелях, залах чекання в 

аеропортах тощо, певною мірою забуваються або стираються жорсткі 

соціальні показники, що їх характеризують.  

Дж. Уррі також уводить такі поняття як "скейпи" і "потоки". Під 

"скейпами" він розуміє мережі машин, технологій, організацій, текстів і 

дійових осіб, що утворюють різні взаємозалежні вузли, через які можуть 

протікати ті або інші потоки [6, с. 35]. Прикладами скейпів є: 

транспортування людей повітрям, морем; транспортування речей за 

допомогою поштових та інших систем; кабелі; мікрохвильові канали в 

телефонах; радіо- і телевізійні супутники. Коли встановлені скейпи, то 

індивіди й, особливо, корпорації звичайно прагнуть з'єднатися з ними, 

ставши вузлом усередині тієї або іншої мережі. Деякі скейпи зорганізуються 

на глобальному рівні (ООН, Майкрософт, ЮНЕСКО, англійська мова тощо). 

На противагу структурованим скейпам потоки утворюють люди, образи, 

інформація, гроші й відходи, які безконтрольно перетинають національні 

кордони.  

Розгляд різного роду мобільностей, що конституюють сучасне 

соціальне життя, знаходить продовження у звертанні до "соціально-

просторових практик, сполучених з подорожжю". Спочатку розглядається 

"тілесна подорож". Головна увага при цьому приділяється історичним 

формам нашого пересування, туризму й фігурі фланера у великому місті. 

Сучасні форми фізичного переміщення, пов'язані із сучасними засобами 



 

 

27  

пересування, є одночасно й продовженням, і трансформацією традиційних 

форм фізичного пересування.  

Велику увагу послідовники нового підходу до мобільності приділяють 

авто-мобільності, або пересуванню за допомогою автомобіля. Автомобіль - 

основний продукт індивідуального споживання, найважливіший 

соціалізаційний і культурний інструмент сучасності. При цьому, на думку 

Дж. Уррі, соціологія, насамперед соціологія споживання й урбаністична 

соціологія, приділила цьому феноменові явно недостатньо уваги. Соціологія 

споживання повинна була помітити, що автомобіль уможливлює різноманітні 

форми мобільності й узагалі уможливлює "культуру автомобіля", і не мала 

обмежуватися дослідженням статусних аспектів володіння автомобілем. 

Загалом, соціологія розглядала автомобіль як нейтральний технологічний 

засіб, допускаючи при цьому, що пов’язані з ним аспекти життя могли б так 

чи інакше існувати й без зв'язку з автомобілем. Соціологія проігнорувала 

ключове значення автомобіля, а саме те, що він трансформує цивільне життя, 

трансформує житло, подорож і соціалізацію за допомогою 

автомобілізованого тимчасового простору [5, с. 59].  

Особливим видом мобільності є "віртуальна подорож". Як і у випадку з 

телебаченням, комп'ютери призводять до дематеріалізації засобів 

повідомлення й комунікації. Мобільність набуває "характеру миттєвості". 

Стає можливим буквально відчувати присутність інших людей, не рухаючись 

фізично самому й не приводячи у фізичний рух які-небудь об'єкти. Зустріч 

людей і їхня інтеракція в мультимедійному середовищі, насамперед у 

кіберпросторі, мають виняткові можливості й потужність, соціальні наслідки 

яких непередбачувані. "Інтернет сам по собі - це досить цікаве нове 

соціально-технічне явище – безформне, хаотичне, мінливе й 

непередбачуване" [6, с. 65]. Соціальні наслідки інших технологій також 

важко уявити. І прикладом може слугувати сполучення комп'ютера з 

мобільним телефоном.  
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На сьогодні кіберпростір – це покрита глобальними мережами 

багатовимірна множина віртуальних "співтовариств", що накладаються одне 

на одного за допомогою комп'ютерів. У кіберпросторі "розмиваються" 

границі людського тіла, і люди взаємодіють набагато більш щільно, ніж в 

епоху машин і годин. Крім того, стосунки між людиною й машиною - це 

відносини, що базуються на внутрішньому взаємному спілкуванні, а не на 

використанні або дії нових машин. Зміни в середовищі перебування й 

функціонування, описані вище, спричиняють і зміни у функціонуванні 

чуттєвих органів людини, зміни в самому характері сенсорного відношення 

до реальності. Об'єктом розгляду стає зір через "гегемонію бачення", що 

властива західній культурі останнього сторіччя.  

Різноманітні мобільності, про які йшла мова, впливають і на держави. 

Сучасні західні суспільства здійснюють перехід від соціальних відносин, що 

базуються на території та державі, до таких, що базуються на інформації і 

детериторіалізації, тому сучасні держави змушені регулювати мобільності 

різного роду, насамперед, мобільність громадян. Держави можуть спиратися 

на новітні комп'ютерні технології збору, зберігання й поширення інформації. 

Вони все більшою мірою володіють інформаційними потоками, особливо 

винятковими базами даних, які дають можливість визначати нормативи 

соціальної дії й контролювати їх впровадження на значних географічних 

просторах як усередині держави, так і поза її межами. Держава в стані мати 

бази даних про діяльність практично будь-якого економічного й соціального 

інституту. Серйозну роль при цьому відіграють численні опитування.  

У своїй регуляторній і моделювальній діяльності національні держави 

можуть брати за зразок функціонування Європейського Союзу. На думку 

Дж. Уррі, в межах ЄС виникає свого роду модель держави, основна функція 

якої – регулювання широкого кола сфер діяльності. Ця невелика держава 

наймає невелике число бюрократів і користується скромним бюджетом. За 

прогнозом дослідника, держави майбутнього, подібно до ЄС, не будуть 

концентрувати свої зусилля на оподатковуванні, на власній економічній 
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діяльності або на програмах соціального забезпечення. Вони все більше 

будуть виконувати функцію правового, економічного й соціального 

регулятора (або "лісника") недержавних сфер діяльності. Здійснення таких 

регулятивних функцій можливе тільки завдяки комп'ютерним базам даних 

(причому постійно поновлюваним) щодо населення, організацій і 

підприємств. Соціальне регулювання припускає посилення функцій 

моніторингу й спостереження. У процесі регулятивного керування важливу 

роль покликані грати засоби масової інформації, оскільки вони здатні 

зробити публічними функціональні збої та деякі непривабливі дії окремих 

індивідів або організацій.  

До сфери регулятивної діяльності держави належить і регулювання 

ставлення суспільства до навколишнього середовища. При цьому, фактично 

не існує "національного" середовища, тому виконання згаданої функції 

вимагає спільних зусиль різних держав. Крім того, за цих умов необхідно 

задіяти наукові установи, екологічні організації тощо. І держави, і 

суспільства сьогодні повинні мати справу з "глобальною зміною 

навколишнього середовища". Йдеться не тільки про об'єктивні процеси, а й 

про оформлення "глобального екологічного погляду" на природу та зміни у 

ставленні до неї, а також про вплив на при роду.  

Звертаючись до проблеми "глобального" як такого, Дж. Уррі зазначає, 

що глобальний порядок, який виникає, – це порядок постійного безладу й 

порушення рівноваги. За приклад взято появу Інтернету як незапланованого 

наслідку зусиль військових США на інших напрямах, а Інтернет - це 

технологія, що розвивається найбільш стрімко.  

Наведений вище "маніфест" є базовим для формування нової концепції 

мобільності. 

З одного боку, такий підхід до мобільності видається більш 

відповідним для аналізу міграційних переміщень, оскільки тут значна увага 

приділяється "тілесній подорожі", тобто територіальним переміщенням. Але, 

на нашу думку, ряд позицій нової концепції мобільності не тільки ускладнює, 
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а й робить практично безперспективним розгляд міграцій на основі цієї 

концепції. 

Виходячи з нової концепції мобільності, Дж. Уррі досліджує базові 

метафори – основні поняття, якими користується соціологія і які є 

метафоричними в тому розумінні, у якому метафору розуміють Д. Лакофф і 

М. Джонсон [7, с. 65; 8]. Так, "структура", "порядок", "конфлікт" – 

елементарні поняття, звичні для соціології із часів класиків (як то: "соціальна 

структура", "порядок взаємодії"), – це метафори, що супроводжують 

традиційній ідеї "суспільства". Але саме поняття суспільства, на думку Дж. 

Уррі, сьогодні тільки заважає дослідженню соціального життя: воно 

кристалізує образ суспільства як конкретної, обмеженої, територіально 

визначеної структури, та сьогодні, на думку дослідника, в епоху глобалізації, 

воно виявляється неадекватним для дослідження соціального життя, у якому 

державні кордони, хоча й не зникають, але є лише одним з можливих 

елементів соціальних процесів. 

Таке ставлення до національної держави та її атрибутів - це важлива 

причина, яка ускладнює аналіз міграційних процесів у рамках нової 

концепції мобільності. 

На нашу думку, технічним засобам переміщення і комунікації тут 

приділяється значно більша увага, ніж індивіду, який змінює місце 

проживання, місце (зокрема країну) прикладання праці, і, головне, тому, як 

при цьому трансформується його соціальний статус, як трансформуються 

соціальні системи походження і прибуття мігрантів. До того ж, у межах цієї 

концепції досить складно визначити зміни положення індивіда у зв'язку з 

ростом престижу його професії, його бізнесу, збільшенням або зменшенням 

можливостей використання влади, зміною доходу, трансформацією ціннісних 

орієнтацій та інших подібних змін. Разом із тим, такі зміни в позиції людини 

в остаточному підсумку позначаються на його поводженні, системі стосунків 

у групі, потребах, установках, інтересах і орієнтаціях.  
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Крім того, поширюється думка, що традиційною є вертикальна 

соціальна мобільність, тоді як нова є горизонтальною [9]. Хоча, як завіряє 

Дж. Уррі, зв'язок фізичного руху з висхідною й спадною соціальною 

мобільністю також є центральною частиною аналізу мобільностей [10], але 

незрозумілими залишаються ті параметри, за якими їх потрібно вимірювати. 

Нова концепція мобільності має багато як прихильників, так і тих, хто 

має заперечення щодо багатьох її постулатів [11; 12; 13]. Йдеться, 

насамперед, про те, що нова мобільність є істотною модифікацією ряду 

традиційно важливих для соціологів феноменів і трендів, але навіть її 

прихильники, на приклад О. Філіпов, зазначають, що соціологія нової 

мобільності, як і раніше, не може запропонувати єдиної теоретико-

методологічної схеми для відстеження цих феноменів і трендів [14]. 

Водночас, хоча в традиційних концепціях соціальної мобільності 

практично не приділяється увага територіальним переміщенням, але 

розроблені в їх межах поняття і категорії можуть, на нашу думку, розширити 

і поглибити розуміння міграційних процесів [15, 16]. 

Систематизовані концептуальні пояснення причин та специфічних 

детермінант процесів мобільності в соціальному просторі індивідуальних та 

колективних соціальних суб'єктів містять теорії соціального простору. В 

першу чергу це теорії П. Сорокіна [3], Г. Зімеля [17], З. Баумана [1], 

П. Бурдьо [18], І. Валерстайна [19], Е. Гіденса [20], Дж. Уррі [10], А. Франка 

[21]. 

В теоретичних і практичних дослідженнях, пов’язаних із соціальною 

мобільністю в її традиційному розумінні, аналізується вплив мобільності на 

політичну, трудову, демографічну поведінку, на виконання професійних 

функцій, релігійність, міжетнічні стосунки тощо. Вивчається і їх зворотній 

вплив на мобільність [23-25]. Тим самим виявляються, систематизуються 

позитивні чи негативні кореляції між мобільністю й різними особливостями 

життя і поведінки індивідів. Зазначається взаємозв’язок переміщень із 

світоглядом, ідентичністю, соціальними нерівностями [26-29] Вивчається 
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вплив на психологічні установки щодо соціального оточення, на структуру 

мотивів і стимулів трудової та культурної діяльності [30-32]. Крім того, 

зокрема в радянській соціології, обговорювалася роль мобільності у 

відтворенні та змінах соціального складу населення [33-36]  

Поширеними є роботи, в яких аналізуються методологічні, методичні і 

організаційні проблеми дослідження тенденцій та спрямування соціальної 

мобільності різних груп і шарів населення, [37-42]. Однією з 

найпоширеніших є схема розроблена Д. Голдторпом та його колегами, яка 

застосовується практично в усіх порівняльних репрезентативних кількісних 

дослідженнях мобільності [43-45]. В сучасних дослідженнях широко 

використовується класифікація соціальних акторів за професійним статусом, 

престижем, рівнем доходів та іншими показниками [46-51]  

На Україні вивчення соціальної мобільності та факторів, що на неї 

впливають, проводяться більш як тридцять років[52-56]. Значна увага в 

українських дослідженнях приділяється взаємозв’язку соціальної мобільності 

і характеристик окремих груп, класів і прошарків [57-63].  Вивчається 

взаємний вплив мобільності на різні складові ідентичності, стилі життя, 

ціннісні орієнтації [64-70]. Відзначається важливість взаємозв’язку 

трансформаційних процесів в українському суспільстві з процесами 

соціальної мобільності та їх інституціональні особливості [71-80]. 

Поширеними є порівняльні дослідження стратифікаційних порядків в 

різних регіонах України [81-86]. Водночас, розвиваються і методологічні 

засади проведення компаративних досліджень [87].  

Використання досягнень кожного з напрямів дослідження соціальної 

мобільності для аналізу міграцій відкриває, на нашу думку, перспективи 

виявлення нових факторів міграційних процесів і кореляції між ними. 

Такі поняття, як соціальний простір і позиція в ньому, соціальний 

статус і вплив різних факторів на його формування, а також конвертації 

соціального капіталу й інших видів ресурсів, соціальна структура і 

стратифікація та багато інших категорій і понять сформувалися й знайшли 
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свій розвиток у соціології саме в контексті досліджень соціальної 

мобільності.  

Хоча багато з вищезгаданих понять і категорій не однаково 

визначаються і розглядаються в різних теоріях соціальної мобільності, до 

того ж ряд з них розвилися в окремі галузеві соціології, але з точки зору 

дослідження міграцій, на нашу думку, важливим є їх комплексне поєднання в 

класичних підходах до соціальної мобільності, не зважаючи на існування 

різних трактувань цього соціального явища. 

Так само як всебічний аналіз соціальних переміщень, так і теоретичний 

аналіз просторового переміщення мільйонів людей та формування поняття 

"міграція" не втрачає своєї актуальності, не зважаючи на те, що дослідження 

цього складного соціального явища тривають вже більше ста років. Чим є 

міграція за своєю соціальною природою і хто такі мігранти – ця проблема 

має велику кількість інтерпретацій. 

На даний момент існує більше сотні термінологічних визначень 

міграції. Проте, ці визначення навряд чи можуть скласти якусь динамічну 

картину розвитку і уточнення щодо розуміння даного терміну. Навіть на 

питання приналежності того чи іншого типу або масштабу переміщення до 

міграції матимемо суттєві розбіжності в думках дослідників.  

Таке розмаїття визначень міграції легко зрозуміти, якщо згадати, що 

визначення, в першу чергу – це логічна операція, за допомогою якої ми 

вказуємо на сутність відбитих у понятті предметів, розкриваємо поняття і 

таким чином відмежовуємо континуум предметів, що визначаються. З двох 

основних функцій дефініції, комунікативної і пізнавальної, саме друга є 

джерелом складностей, оскільки окрім обмеження континууму предметів, 

висуває вимогу розкриття сутності цих предметів. 

Саме у відсутності комплексного розуміння сутнісних ознак міграції 

ми вбачаємо причину такого становища. Очевидно, що без соціологічного 

аналізу соціальної природи міграції та її детермінуючих факторів неможливо 

дати більш менш наукового та універсального понятійного визначення.  
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Одним з перших ґрунтовний аналіз підходів до розуміння міграції 

населення зробив Л. Рибаковський. Він поділив запропоновані радянськими 

вченими (соціологами, економістами, демографами, географами та ін.) 

визначення міграції на три основні групи, прийнявши як класифікаційну 

ознаку сутнісний момент [88]. 

 До першої групи він відніс поширені наприкінці ХХ століття 

визначення, що, на його думку, змішують різні види руху населення, 

зокрема, міграційний і соціальний. В них до міграції відносять галузевий, 

територіальний, професійний і соціальний рух [89-91]. Саме такий підхід до 

визначення міграції О.У. Хомра називав широким [92]. Результатом такого 

підходу стали роботи, в яких міграцію визначали як будь-яку форму 

соціального руху, чи як будь-яке переміщення незалежно від зміни місця в 

географічному просторі [93].  

До другої групи, яку Л. Рибаковський назвав найпоширенішою й 

визнаною нині більшістю, належать ті визначення міграції, які головною 

ознакою процесу вважають територіальні переміщення населення.  

Але й у контексті територіальних переміщень міграцію населення 

можна розглядати в широкому розумінні слова як сукупність усяких 

переміщень людей у просторі й у більш вузькому, спеціальному значенні 

слова - як сукупність переселень людей, пов'язаних зі зміною ними місця 

проживання на відносно тривалий строк [94, с. 9].  

При широкому підході під міграцією розуміється все різноманіття 

просторового руху населення, незалежно від його характеру, цілей, причин та 

наслідків. Тобто до міграції відносять як поїздки у відрядження, відпустку, 

туризм, паломництво й інші регулярні або епізодичні короткотривалі 

переміщення, так і переїзди, в результаті яких відбувається зміна регіону чи 

країни проживання [95]. Більшість дослідників виключають із міграції ті 

просторові переміщення, які відбуваються в межах того самого населеного 

пункту. Однак є приклади, коли до міграції відносять всі переміщення, які 
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відбуваються й усередині населених пунктів, навіть якщо вони пов'язані з 

відвідуванням торговельних підприємств [96, с. 6].  

 При вузькому підході до міграції відносять такий процес просторового 

руху населення, що в остаточному підсумку веде до його територіального 

перерозподілу. У цьому випадку віднесення просторового переміщення до 

міграції визначається фактичним переселенням з однієї місцевості в іншу й 

формальною ознакою такого переселення, зокрема в Україні, є реєстрація на 

новому місці проживання.  

До третьої групи Л. Рибаковський відніс такі визначення міграції, які 

не розрізняють поняття "переміщення" та "мобільність", що, на його думку, 

неправомірно. Крім того, саме у підміні термінів "мобільність" і "міграція" 

він вбачає і основну помилку дослідників першої групи теорій. Спираючись 

на роботи ряду радянських вчених, зокрема на його спільній з 

Т. Заславською, Л. Рибаковський наполягає на тому, що ці поняття не є 

ідентичними. Він підкреслює, що мобільність – це не переміщення, а 

готовність до нього [88]. 

Хоча позиція Л. Рибаковського видається цілком обґрунтованою, але в 

соціологічній літературі як українській, так і зарубіжній давно склалася 

традиція розуміння мобільності саме як переміщення, і треба погодитися з 

думкою відомого українського соціолога С. Макеєва, що за таких умов 

протиставлення понять "мобільності" і "переміщенням" втрачає будь-який 

сенс" [2, с. 11-12]. 

В обґрунтуванні термінології та класифікації визначень брали участь 

багато українських та зарубіжних дослідників міграції населення [97-108].    

Ґрунтовний аналіз сучасного стану розуміння міграції як в українській, 

так і в зарубіжній літературі зроблено відомою українською дослідницею 

О. Малиновською [109, с. 9-22]. Міграцію дослідниця розглядає, як 

територіальний рух населення, на відміну від природного чи соціального. 

Проте і в рамках підходів, за яких міграція визначається як виключно 

територіальні переміщення, О. Малиновська виділяє кілька груп залежно від 
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масштабу підходу, від найзагальнішого до максимально звуженого. До 

аналізу дослідницею були залучені роботи науковців не тільки з країн 

пострадянського простору, які мають спільні наукові традиції, але й з країн, 

що традиційно звуться далеким зарубіжжям, крім того аналізувався й 

категоріальний апарат міжнародних міграцій. 

Однак, проведений майже через двадцять років аналіз значно ширшого 

кола наукових робіт виявив практично ті самі протиріччя і проблеми в 

розумінні феномену міграції і визначенні об’єктів міграційних досліджень. В 

межах загальних підходів, об’єктами досліджень стають переміщення, які 

більшість дослідників не вважає міграційними, а при звужених з кола 

досліджень випадають соціальні процеси, які потребують уваги як з точки 

зору розвитку відповідної теоретичної основи для вивчення окремих видів 

міграції, так і з точки зору їх контролю в межах державних міграційних 

стратегій.  

В результаті, як зазначає англійський дослідник Д. Солт, коли ми 

використовуємо термін "міграція", "не відразу зрозуміло, що мається на 

увазі. Хоча традиційно міжнародна міграція означала переміщення з однієї 

країни до іншої з метою постійного проживання або тривалого перебування, 

нині під нею розуміють ширше поняття, яке включає різноманітні типи та 

форми переміщення населення, кожний з яких до того ж здатен 

перетворюватися на інший". Тому, "значення, яке ми вкладаємо у термін 

"міграція", залежить від випадкового вибору і має специфічний для певного 

періоду часу зміст" [110, с. 87].  

 Таким чином, є лише кілька ознак міграційних процесів, з якими 

погоджуються практично всі дослідники. Так, незалежно від широти 

підходів, більшість дослідників вважає що основною рисою, яка визначає 

поняття "міграція", є територіальне переміщення індивідів. При цьому, будь-

які форми соціальних переміщень, які не пов’язані зі зміною позиції у 

географічному просторі вважаються неправомірними [109, с. 9]. Крім того до 
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поняття формуючої ознаки відноситься перетин різного рівня 

адміністративних та державних кордонів. 

Водночас, позитивною тенденцією у розвитку теоретичного 

осмислення міграції можна вважати те, що все більше дослідників, 

усвідомлюючи складність, багатозначність міграційних процесів, їхніх 

наслідків для сучасного світу, відзначають зростаючу роль індивідів у 

формуванні й розвитку нових суспільних структур і процесів, тим самим 

підкреслюючи її соціальну сутність. Зокрема, набуває поширення 

сформульоване Т. Юдіною визначення міграційного процесу як соціальної 

взаємодії населення залученого до соціально-географічного переміщення 

[111]. 

Найпоширенішим є визначення Л. Рибаковського, що пропонує 

називати міграцією "будь-яке територіальне переміщення, що відбувається 

між різними населеними пунктами однієї або декількох адміністративно-

територіальних одиниць, незалежно від тривалості, регулярності та цільовій 

спрямованості" [112, с. 19].  

Виходячи з вище викладеного, в межах даної роботи, міграція 

розглядається як соціо-географічне переміщення, що відбувається між 

різними соціальними системами і призводить до змін цих систем. При цьому 

відносно ролі в процесі міграційного переміщення виділяються системи 

походження (донори) і призначення (реципієнти). 

 

1.2 Дисциплінарні та парадигмальні особливості новітніх площин 

інтерпретації міграційної мобільності. 

Міграційні процеси відігравали значну роль протягом всієї історії 

людства, але наукове осмислення цього явища розпочинається з кінця ХІХ 

сторіччя. Особливості характеру та масштабу міграцій в різних країнах і 

частинах світу зумовили і певні відмінності у формуванні наукових підходів 

до їх дослідження, які зберігаються і понині.  
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Починаючи з дослідження ЕРавенштайна, який свого часу 

сформулював 11 міграційних законів [див. 113], у вивченні міграції 

переважає економічний підхід. Для цього підходу характерний погляд на 

міграцію як на механізм перерозподілу робочої сили. Внаслідок цього 

мігранти асоціюються передусім з економічно активними особами. Проте цей 

підхід не завжди дає змогу пояснити, чому за подібних економічних умов в 

одних випадках міграції виникають, а в інших ні. Тому в наукових 

дослідженнях застосовуються такі підходи, як соціологічний, психологічний, 

історичний, політологічний тощо.  

У рамках економічного підходу широко представлена неокласична 

економічна теорія макрорівня, яка довгий час була панівною. Відповідно до 

неокласичної макроекономіки міжнародна міграція виникає там, де існують 

диспропорції у продуктивності й величині заробітку і виражає прагнення 

людей покращити своє матеріальне становище шляхом переїзду до регіону з 

кращими можливостями отримання доходу [114]. У ній аналізуються так 

звані фактори виштовхування у традиційних аграрних країнах і фактори 

притягання в індустріальних суспільствах та їх вплив на рішення мігрувати.  

 Якщо люди рухаються в країни з вищім заробітком, то капітал – у 

зворотній бік, тобто туди, де робоча сила дешева. Внаслідок цього країнах 

донорах зростають заробітки, а к країнах реципієнтах зменшуються, тобто 

умови отримання доходу вирівнюються, що має призвести до зменшення 

міграції. За цією логікою з часом торгівля замінить міграцію. Замість того, 

щоб виїжджати на роботу за кордон, люди відсилатимуть туди товари, для 

виробництва яких їх країни мають сприятливі умови, наприклад дешеву 

робочу силу. Проте це потребує часу, у короткотерміновій перспективі рух 

капіталу, розвиток торгівля не лише не припиняє, але інтенсифікує міграцію. 

Однак, в решті-решт, міграція, яка, безумовно, сприяє розвитку країн 

реципієнтів, позитивно пливає і на економіку країн донорів, де зменшується 

безробіття, а грошові надходження від мігрантів як і підвищення кваліфікації 
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працівників, завдяки досвіду роботи в розвинених країнах, прискорюють 

економічне зростання [115]. 

Таким чином, виходячи з неокласичної макроекономіки держава може 

регулювати інтенсивність макроекономічних переміщень. 

Неокласична мікроекономічна теорія розглядає міграційні потоки між 

країнами як просту суму індивідуальних переміщень, здійснених на основі 

особистих підрахунків вигідності міграції. Деякі представники цього 

економічного напрямку розуміють імміграцію як вид інвестицій. Як і в 

кожному бізнесовому починанні, особа має оцінити співвідношення між 

необхідними витратами і отримуваним прибутком, щоб наважитись на 

переїзд.[116, с. 434]. Як зазначає О. Малиновська, на першому етапі 

прийняття рішення про міграцію особа формує своє уявлення про місце 

можливого призначення, враховуючі природні, економічні, соціальні, 

культурні обставини, на другому оцінюються переваги і можливість втрати 

пов'язані з переїздом: величина сподіваного доходу, перспектива інтеграції, 

підвищення соціального статусу [109, с. 53].  

Низка економічних теорій зовнішньої міграції базується на 

марксистських ідеях. За такого підходу міграція розглядається як результат 

глобальної структурної нерівномірності між країнами, диспропорцією у 

розподілі капіталу, і відповідно, сили і впливу. У цьому контексті міграції 

виступають як об'єктивно зумовлені явища, а не реалізація намірів окремої 

особи. С погляду економічних теорій, що базуються на марксизмі, 

міжнародна міграція є найбільш очевидною формою перетворення робочої 

сили на товар. Надлишкова робоча сила з менш розвинутих країн 

абсорбується міжнародним ринком праці на якому домінують індустріально 

розвинені країни. Капітал імпортує робітників щоб збільшити доходи і 

зменшити заробітну плату, зробити резервну армію праці. На прикладі 

західної Європи ці погляди докладно розробили С. Кастел та інші [117]. 

Виходячи з класового підходу і неминучості кризи і конфліктів при 

капіталізмі, прихильники марксистських ідей вважають, що міграція 
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поглиблює суперечності, зумовлює ще більше збідніння і підпорядкованість 

країн, що розвиваються, розвинутими капіталістичними країнами.  

Близькі до наведених висновки прихильники "теорії асиметрії", які 

вважають, що позитивні результати міграції нерівномірні, або і зовсім 

відсутні в наслідок чого диспропорції розвитку між країнами донорами і 

реципієнтами не зменшуються, а навпаки зростають. Світовий "центр" 

багатіє в результаті міграції "периферії". Основний висновок полягає в тому, 

що вигоди від експорту праці часто переоцінюються і що широкомасштабна 

еміграція є нераціональним і надзвичайно дорогим засобом позбутися 

надлишкового населення [115, с. 139]  

Аналізуючи взаємозв'язок міграції та робочої сили, дослідники дійшли 

висновку, що в розвинутих країнах формується паралельний ринок праці, при 

чому часто не офіційний, нелегальний, це покладено в основу теорії 

сегментованого ринку праці, або "подвійного ринку праці", найбільш 

ґрунтовно розроблену М. Пайором [118]. Він стверджує, що, еміграція існує 

завдяки постійній потребі розвинутих країн у робочій силі ззовні. Навіть у 

періоди економічного спаду національна робоча сила не може повністю 

забезпечити попит, принаймні з чотирьох причин. По-перше, при 

працевлаштуванні люди керуються не лише величиною зарплатні, а й 

престижністю роботи, тому завжди існує проблема заповнення непрестижних 

робочих місць. По-друге, не користується попитом низькооплачувана робота. 

Збільшення зарплатні на таких робочих місцях не вигідне оскільки 

призводить її підвищення по всій ієрархії робочих місць. До того ж ефект цих 

дій короткочасний адже все рівно відповідні робочі місця залишаться 

низькооплачуваними порівняно з іншими. По-третє, в структурі господарства 

існують трудомісткі виробництва, як правило у сферах із циклічними, 

зокрема, сезонними коливаннями попиту на робочу силу. Не надійність 

працевлаштування в них знижує популярність роботи в них. І, по-четверте, у 

розвинених країнах вичерпався такий ресурс невибагливої робочої сили, як 

жінки, які раніше розглядали своє працевлаштування лише як додатковий 
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дохід сім'ї. Таким чином, економіці необхідні працівники, які ставляться до 

робот лише як до джерела заробітку, а не соціального статусу та престижу 

згодні працювати тимчасово. Тому виникає паралельний ринок праці, де 

пропонується дешева робоча сила іммігрантів [119, с. 93].  

Інтернаціоналізація ринку праці іноді трактується як новий 

міжнародний поділ праці. Капітал дедалі більше переміщається із розвинутих 

країн, до країн що розвиваються, де відчувається його дефіцит, проте є значні 

ресурси дешевої робочої сили. Разом з тим експансія капіталу у слабко 

розвинуті країни, хоча і створює робочі місця, призводить до збільшення 

еміграції з них. По-перше, змінюється традиційна структура зайнятості, по-

друге, участь жінок у нових видах індустріальної зайнятості посилює 

конкуренцію на ринку праці, по-третє, індустріалізація змінює структуру 

споживання створює нові потреби, що також збільшує мотивацію до 

еміграції. Однак у довготривалій перспективі можна сподіватися на 

зменшення обсягів міграцій в результаті успішного економічного розвитку.  

Теорія світового господарства або "світової системи", що побудована 

на роботах І. Валерстайна [19; 121], і також базується на марксистських 

ідеях, виходить з того, що капітал намагається максимізувати прибутки, 

відшукуючи все нові і нові природні ресурси і ринки збуту, тоді як робоча 

сила – покращити можливості отримання заробітної плати. Проникнення 

сучасної капіталістичної моделі господарювання в усі куточки світу створює 

мобільну робочу силу, готову переміщуватися в пошуках кращих 

можливостей. Цей процес стимулюється міжнародними корпораціями та 

зарубіжними інвестиціями, обсяги яких постійно зростають. Він приводить в 

рух широкі маси населення в країнах, що розвиваються де під тиском 

капіталізації руйнуються старі форми аграрного виробництва, а зайва робоча 

сила не може бути абсорбованою іншими секторами. В результаті люди 

шукають виходу в еміграції до розвинутих країн, де, в свою чергу, деякі 

сектори економіки можуть залишатися конкурентоспроможними лише за 

умови використання дешевої робочої сили. Таким чином, міграція діє як 
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гігантський механізм який регулює попит і пропозицію робочої сили в 

масштабі всієї світової системи.  

Якщо розвиток капіталістичної економіки у всесвітньому масштабі 

створює умови для міжнародної міграції як світової системи забезпечення 

попиту на робочу силу, то зміцнення політичної організації у вигляді 

національних держав призводить до того, що мігранти стають особливою 

категорією робочої сили, відмінною за способом утворення та відтворення і 

винятково безправною, що пов’язано з іноземним статусом і дає змогу 

здійснювати прямий, а не опосередкований контроль за нею з боку влади. 

Виходячи з теорії світової системи розвиток країн донорів, утому числі 

і імміграційних процесів з них, залежить від економічно і політично набагато 

могутніших країн реципієнтів. моделі міжнародної міграції з надзвичайною 

точністю відображають гегемоністичні акції світових держав [122]. За 

проникненням капіталістичних відносин найпершою набуває мобільності 

більш якісна та освічена робоча сила. Теорія світової системи пояснює 

процес "відпливу умів" з країн, що розвиваються.  

У теоріях розвитку застосованих до міграції, звертається увага на 

поєднання економічних та демографічних факторів, на те, що міграції 

розвиваються з територій, які переживають внаслідок інтенсифікації 

економіки демографічний бум. Як підкреслює П. Стокер, сам по собі 

"розвиток є дуже руйнівним. Він створює нові, високо мобільні, схильні до 

міграції спільноти" [123, с. 126].  

Теорія "нової економічної міграції", розробка якої пов'язана з роботами 

О. Старка, виходить з того, що рішення про міграцію зазвичай приймає не 

окрема особа, а сім'я [124]. 

Економічні підходи, розглянуті вище, базуються на співвідношенні 

факторів притяжіння та відштовхування (теоретичні основи концепції були 

викладені в роботах Г. Джером, Е. Лі [153]), або на оцінках витрат та вигод 

пов’язаних з міграцією. Що однак не дає змоги повноцінно включити в сферу 
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аналізу недобровільну міграцію, втечу, цілеспрямоване рекрутування робочої 

сили, як і різноманітні перешкоди до виїзду та в'їзду.  

Економічні підходи критикують також за те, що людина – основний 

суб’єкт міграції трактується лише як виробник і споживач.  

Власні підходи до аналізу міграційних процесів були розвинуті і в ряді 

інших наук. 

Політичні фактори міграції досліджуються в межах політологічного 

підходу. На думку деяких з цього прихильників, саме політична організація 

сучасного світу у формі суверенних держав визначає специфіку міграційних 

процесів. Яскравою представницею цього підходу є англійська дослідниця 

С.Сассен [125]. Вивчення міграції з погляду політології включає аналіз таких 

проблем, як роль держави у контролі над міграцією та кордонами, вплив 

міграції на інститути суверенітету і громадянства, її зв'язок з питанням 

національної безпеки, статусам етнічних меншин, етнічною ідентифікацією 

та само ідентифікацією, правами людини, участь мігрантів у суспільному та 

політичному житті [126-134].  

В історичних теоріях звертається увага на циклічність розвитку, 

періодичність економічного підйому та рецесії і, відповідно, буму і спаду на 

міжнародному ринку праці [135]. Також історичний підхід вивчає історію 

міграційних переміщень, роль міграції в історії країн і континентів [136, 137].  

Юридичний підхід до вивчення міграції уособлює міграційне право. 

Його предметом є врегулювання зміни правового статусу особи в процесі 

міжнародної міграції, відносини щодо регламентації статусу мігранта. Цей 

підхід тісно пов'язаний з політологічним. Емпіричною базою обох цих 

підходів є державні статистичні спостереження, які визначаються 

нормативно-правовою базою кожної окремої держави [138-146]. 

Сьогодні вже очевидно, що не зважаючи на тривалі дискусії про 

дисциплінарний статус соціології [147, 148], у вивченні міграції відбувається 

зсув убік соціальних наук взагалі й соціології зокрема. Значні надії на 

соціологію покладають представники споріднених дисциплін, які, 
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усвідомлюючи складність, багатозначність міграційних процесів, їхніх 

наслідків для сучасного світу, відзначають зростаючу роль індивідів у 

формуванні й розвитку нових суспільних структур і процесів. Саме тому 

актуальними для досягнення зазначених цілей стають методологія, теорія й 

інструментальні можливості соціологічної науки.  

Соціологічний підхід до вивчення міграційних процесів включає кілька 

наукових напрямків, які розроблялися як на базі загальних соціологічних 

теорій, так і з урахуванням теоретичних досягнень інших наук. В результаті 

ряд соціологічних теорій можна розглядати як соціально-економічні, 

соціально-демографічні, соціально-політичні, соціально-історичні і т.п. 

Крім того, для формування соціологічних підходів важливе значення 

має і мультипарадигмальність соціологічної науки, яка забезпечує 

різносторонній розгляд міграційних процесів.  

Водночас, залишається актуальним традиційний розподіл масиву 

соціологічних теорій відповідно їх тяжіння до позицій позитивізму, 

суб’єктивізму чи релятивізму. 

 Соціологічний підхід до дослідження міграції, що тяжіє до позиції 

позитивізму, зв'язаний із прагненням розкрити об'єктивні закономірності 

міграцій з метою оцінки їх соціальних наслідків і визначення ефективності 

управлінських заходів. В межах цього підходу широко використовується 

методологія структурного функціоналізму, що детермінує, дію соціальних 

факторів у їх системно-функціональній єдності, і базується переважно на 

теоретичних напрацюваннях Т. Парсонса [149-151]. В підходах, орієнтованих 

на теоретичну спадщину Е. Дюркгейма, основний наголос робиться на тому, 

що міграція населення впливає на тривалі соціальні трансформації, що 

відбуваються в спільнотах людей, і, таким чином, виконують стійкі соціально 

значимі функції або викликають дисфункціональні стани. Відповідно до 

теоретичних підходів Р. Мертона, соціальні функції міграцій також можуть 

бути класифіковані як явні й латентні [152].  
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Ряд соціологічних підходів зосереджується на тому, що міграційна 

поведінка кожного окремого індивіда або родини розглядається як результат 

індивідуального вибору, що залежить від цілого ряду факторів – 

географічних, економічних, екологічних. Характерним прикладом даного 

підходу можуть також служити роботи M. Тодаро [114]. В основі цього 

підходу лежить теорія раціонального вибору й приділяється досить значима 

роль індивідам в ухваленні рішення про міграцію, але не розглядається вплив 

зовнішніх стосовно індивіда обставин на його індивідуальний вибір. 

Найважливішим мотивом міграційної поведінки позитивісти розглядають 

зацікавленість індивіда або родини в поліпшенні свого положення, і, 

насамперед, у підвищенні доходу.  

Серед робіт, в яких як предмет дослідження береться поведінка 

індивідів, є п'ятитомна праця У. Томаса й Ф. Знанецкого "Польський селянин 

у Європі й Америці" [154]. Дана робота є однією з найперших і найвідоміших 

робіт з вивчення міграцій. Автори цього твору соціальне життя індивіда 

розуміли як процес адаптації, в ході якого індивіди відчувають на собі вплив 

середовища й під цим впливом відбувається формування нових зразків 

поведінки. На їх думку, в соціумі стикаються дві системи, одна з яких 

змушена пристосовуватися. Пристосування носить поверхневий характер, не 

зачіпаючи сутності особистості. 

Схожою науковою працею, від якої власне можна вести відлік розвитку 

українських досліджень зовнішньої міграції, стала книга Юліана Бачинського 

"Українська імміграція в Сполучених Штатах Америки" [155]. Хоча в своїй 

роботі Ю. Бачинський не посилається на якісь теоретичні основи, але в його 

роботі виписано багато моментів що такі теорії підтверджують.  

Теорія екології людини, запропонована Р. Парком [156] на початку 

двадцятого сторіччя, виникла як результат підвищеного інтересу соціологів 

до впливу індустріалізації й урбанізації на соціальну поведінку людини. 

Екологія людини залишалася дуже впливовою в американській соціології в 

1960-ті роки й на початку 1970-х, але потім її значення знизилося. Як 
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зазначає Д. Массей, багато вчених вважали неясними деякі аспекти 

розуміння екологами міграції. По-перше, тому що міграція розглядається як 

соціальна адаптація до змін у внутрішній організації популяції й/або 

зовнішньому середовищі, пояснення причин міграції можуть бути знайдені 

тільки шляхом порівняння характеристик різних місць у системі розселення. 

По-друге, деякі вчені вважали, що адаптації – це "чорний ящик", у якому не 

видно діючих і сам вплив. По-третє, екологія людини критикувалася за 

невдалий розвиток, що сконцентрувався лише на чотирьох темах: популяція, 

організація, навколишнє середовище, і технологія [115].  

В рамках даного напрямку відомі роботи M. Кастельса [117,135, 157], 

Г. Косака й C. Кастла [158], у яких автори, спираючись на теорію залежного 

розвитку і теорію світових систем, наголошують на аналізі міграційного 

процесу в контексті нерівномірного розвитку капіталізму й на необхідності 

розглядати міграцію також як систему, у рамках якої всі частини світу 

зв'язані різноспрямованими людськими потоками [159, с .9-31]. 

Переселенцям приділяється роль "резервної армії праці", покликаної 

забезпечити підвищення рівня життя в країнах Західної Європи. Тим самим 

замість колишніх іноземних колоній як би з'являються нові, внутрішні. 

Демографічні процеси обумовлені нагромадженням капіталу у світовому 

масштабі й закріплюють підпорядкування периферії центру; до країн 

еміграції відносять держави, які були залежні від колоніальних метрополій і, 

обов'язком яких була поставка сировини й продовольства. Завдяки міграції, 

капіталізму вдається стабілізувати обстановку в цих країнах, тому що вивіз 

робочої сили дозволяє усунути потенційне джерело соціальних потрясінь 

[160].  

Соціологічні підходи, що тяжіють до позиції суб’єктивізму, 

об’єднують теорії, які використовують інтерпретативні парадигми. До таких 

підходів, що роблять акцент на інтерпретації людської поведінки, мотивації 

діяльності особистості, належить, наприклад, етносоціологічний підхід який 

застосовується тоді, коли для рішення проблем міграції недостатньо простого 
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обліку кількості мігрантів і їхнього складу, їх особистісних характеристик і 

установок. Оскільки необхідно враховувати, що на міграційну поведінку 

людей впливають не тільки їх індивідуальні переваги, але й ті соціальні 

групи, до складу яких вони входять, а також референтні групи, на норми яких 

вони орієнтуються. Етносоціологічний напрямок базується на концепції 

культури як колективного способу адаптації до навколишнього природного й 

соціального середовища й, на погляд дослідників, являє собою новий, більше 

глибокий рівень розуміння механізмів міграції, невіддільний від обліку 

історичних традицій народу, у тому числі впливає і колишній міграційний 

досвід. Важливо відзначити, що цей напрямок часто включається в 

історичний підхід, у той же час він тісно пов'язаний з етнографічним 

підходом [161-167].  

В основі цих соціологічних підходів лежать теорія соціальної дії в 

рамках "розуміючої соціології" М. Вебера, традиційні і більш сучасні 

феноменологічні концепції А. Щюца, П. Бергера, Т. Лукмана і 

етнометодологічні, зокрема, Г. Гарфинкеля. Такі інтерпретації соціальної 

реальності дозволяють дослідити різні моделі соціальної взаємодії в 

ситуаціях контактів "місце – мігранти", ефективно використовуючи при 

цьому інструментарій якісних методів.  

До третього типу соціологічних підходів де соціальна реальність 

аналізується крізь призму єдності об'єктивного й суб'єктивного, структурного 

й динамічного, суспільного й особистісно-індивідуального, належать, в 

першу чергу, концепції міграційних мереж. Теоретичною основою цих 

концепцій є загальнонаукові напрацювання у сфері мереж, систем, капіталів, 

зокрема, концепт соціального капіталу, систематичний аналіз якого був 

запропонований П. Бурдьє [168-177]. 

Мережна гіпотеза теорії соціального капіталу полягає в наступному 

твердженні: люди, які соціально пов'язані з поточними або минулими 

мігрантами, мають доступ до соціального капіталу, що значно збільшує 

ймовірність того, що самі вони стануть мігрантами. Пояснення даного 



 

 

48  

припущення, нові формулювання добре розкриті в багатьох роботах 

Д. Массея. Під міграційними мережами розуміється набір міжособистісних 

зв'язків, які з'єднують колишніх мігрантів, сьогоднішніх і потенційних між 

собою за допомогою відносин споріднення, дружби й загального соціального 

походження[178, 179]. Мережні зв'язки збільшують імовірність міграції, тому 

що знижують вартість і ризик переміщення й підвищують очікувану віддачу 

від міграції. Наявність зв'язку з тим, хто мігрував, збільшує соціальний 

капітал, який люди можуть використовувати для одержання доступу до 

фінансовому капіталу, наприклад, високих зарплат за рубежем. В результаті, 

після проходження якогось критичного порога, соціальна міграційна 

структура автономно підтримує міграційний процес.  

З погляду теорії так званої "кумулятивної", тобто накопичувальної 

причинності, розробленої Д. Массеєм [115] міграція є динамічним процесом 

у якому кожне із здійснених рішень про виїзд впливає на зміни у соціальному 

середовищі й призводить до нових міграцій. Серед факторів що впливають на 

накопичення міграції, Д. Массей називає розмір доходу, організацію 

виробництва, міграційну традицію, надійність страхування. 

Як спробу поєднати різні підходи до пояснення міграції характеризує 

концепцію "міграційних систем" В. Іонцев [185] Деякі прибічники 

системного підходу розуміють міграційну систему як взаємодію мікро і 

макро факторів, що зумовлюють прийняття рішення про міграцію, а також 

вибір країни призначення. Наприклад, працівника-мігранта розглядають не 

лише як носія робочої сили, учасника виробничого процесу, а приділяють 

увагу його характеристикам на мікро рівні, мотивації рішення про переїзд, 

проблемам возз'єднання сім'ї.  

Теорія соціальних змін (Я. Щепаньский [93], П. Штомпка [181]) дає 

підставу розглядати міграційні процеси як атрибут соціальної реальності, як 

однорідні серії актів соціальної взаємодії, що приводять до змін соціально- 

функціонального й соціально-структурного характеру й таким чином 

досліджувати й більш повно інтерпретувати соціальні функції міграцій. 
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Дослідження радянськими вченими міграційної поведінки населення 

дозволило включити в механізм ухвалення рішення про зміну місця 

проживання не тільки об'єктивні, але і суб'єктивні фактори. В рамках цього 

підходу відзначалося, що причини міграції лежать не тільки в 

закономірностях розвитку виробництва, але й у мінливих потребах, інтересах 

і прагненнях людей; формування міграційних установок відбувається, з 

одного боку, під впливом зовнішніх обставин і стимулів, з іншого боку - у 

силу особливостей самого індивіда. Як результат системного підходу була 

розроблена теорія трьох стадій міграційного процесу [182]. 

Нарешті, у методології сучасного соціологічного аналізу все більший 

розвиток одержує теорія життєвих сил, індивідуальної й соціальної 

суб’єктивності [183]. У рамках даної теорії міграція є результатом взаємодії 

соціального простору й життєвих сил, внаслідок якого складаються нові 

потреби, що у свою чергу активізує індивідуальну і соціальну суб’єктивність 

особистості. С цієї точки зору міграція є також засобом, за допомогою якого 

освоюється оптимальний соціальний простір для реалізації життєвих сил.  

Кількість теорій і концепцій, які аналізують міграційні процеси, 

настільки значна, що в межах окремої роботи їх не можливо навіть просто 

перерахувати. Авторитетний американський вчений Д. Массей та його 

співавтори у ґрунтовному дослідженні наукової літератури з питань 

міжнародної міграції виділили сім основних теоретичних моделей пояснення 

цих явищ, таких як неокласична макроекономіка, неокласична 

мікроекономіка, нова економіка міграції, теорія сегментованого ринку праці, 

теорія світових систем, теорія соціального капіталу, теорія сукупних 

причинно-наслідкових моделей [184]. Відомий російський вчений В. Іонцев 

розробив класифікацію основних наукових підходів до вивчення міграції 

населення, відповідно до якої він видаляє сімнадцять наукових підходів, які, 

в свою чергу, об’єднують сорок п'ять різних напрямків, теорій і концепцій 

[185].  
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Як бачимо, нині існує цілий ряд міграційних теорій і наукових 

підходів, що пояснюється в першу чергу тим, що міграційні процеси занадто 

різноманітні й багатофакторні, щоб одержати переконливе пояснення з 

позицій лише якоїсь однієї наукової теорії.  

В результаті спроб подолання суперечливості суджень в дослідженнях 

міграції, в певних авторів з'являється думка про необхідність створення 

окремої особливої дисципліни - "міграційної науки". Така спроба була 

започаткована російськими економістами в роботі М. Денисенка, В. Іонцева, 

Б. Хорєва, які сконструювали певну "загальну міграційну теорію", названу 

ними "міграціологія" [102]. Але крім невеликого кола фахівців, що 

посилаються у своїх роботах на дану теорію, вона не одержала широкого 

визнання. Можливо через те, що дана теорія описує міграційну рухливість 

населення, але не вказує підходів до аналізу впливу міграції на цілісну 

життєдіяльність суспільства й тих соціальних відносин, які формуються під 

впливом міграційних процесів. 

Наступна спроба започаткувати формування нової соціологічної теорії 

пов’язана з роботою Т. Юдіної, в якій вона висловлює ідею створення нової 

галузі соціології – "соціології міграції" [111]. 

В основі цієї роботи лежить прагнення інтегрувати наукові здобутки, 

розпорошені у різних виданнях, перебороти відомчі бар'єри, вийти на 

міждисциплінарні узагальнення, характерні для соціології. 

На думку Т. Юдіної, принциповим аргументом на користь того, що 

системно займатися вивченням міграційних процесів треба саме з 

соціологічної позиції, є та обставина, що на сьогодні процеси міграції 

являють собою сукупний наслідок великомасштабної модернізації й 

глобалізації демографічних, соціально-економічних, політичних, 

соціокультурних процесів; вони цілісно й системно характеризують динаміку 

суспільної життєдіяльності у всіх її проявах.  
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Своє завдання Т. Юдіна конкретизує як перший крок у напрямку 

розробки основних методологічних підходів до аналізу міграційних процесів 

в органічному зв'язку із загальною соціологічною теорією. 

 На думку Т. Юдіної соціологія міграції може розглядатися як відносно 

самостійна галузь соціологічного знання, об'єктом якого є міграційний 

процес як соціальне взаємодія населення, залученого в соціально-географічне 

переміщення, а предметом - динаміка змін об'єктивних і суб'єктивних 

аспектів соціальних відносин переміщуваних осіб в рамках колишнього й 

нового соціуму [151]. Таким чином, цілий ряд методологічних принципів і 

теоретичних підходів соціологічної науки містить багатий, але далеко не 

реалізований у соціологічних дослідженнях ресурс інструментального 

аналізу соціальних практик міграції населення.  

Кожна з теорій міграції спирається на певну загальну соціологічну 

теорію, кожен підхід формується в межах певної парадигми, що цілком 

зрозуміло, маючи на увазі мультипарадигмальність соціологічної науки і 

значної кількості класичних та сучасних соціологічних теорій, які становлять 

її теоретичну основу. Це розмаїття, з одного боку, уможливлює розгляд 

міграційних переміщень людей з різних точок зору, але з іншого - робить 

дуже складним завданням формування певної комплексної, хоча б і 

компромісної основи аналізу. Пошук теоретико-методологічних компромісів 

ускладнюється тут ще й тією обставиною, що кожна теорія формує свій 

власний тезаурус, а адекватно і коректно його використовувати в межах 

іншої теорії досить складно. 

Прикладом ґрунтовного аналізу та консолідації теорій зовнішньої 

міграції є синтетична теорія Дугласа Массея, що базується на результатах 

вищезгаданої колективної роботи [115]. Тут міграція розглядається як 

наслідок структурної трансформації, пов’язаної з розвитком ринкових 

відносин в окремих країнах та більш широких процесів соціальних, 

політичних, економічних, які не обмежуються державними кордонами, а 

спрямування міграційних потоків пов'язується з наявністю соціальних 
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зв’язків в точках прибуття. За цією теорією соціальні зв’язки можуть бути 

наслідком будь-яких інституціональних заходів, які сприяють виникненню 

стійких, регулярних контактів між людьми, наприклад, взаємодія в 

військовій сфері, програми обміну студентами, дипломатичні місії, туризм, 

торгівля та діяльність транснаціональних корпорацій. 

Неминучість злиття теорій, які прагнуть пояснити міжнародну 

міграцію на мікрорівні (рівень окремої особи чи домогосподарства), та 

теорій, які фокусують увагу на макрорівні, аргументуючи, що міграційні 

процеси є результатом розвитку міжнародних економічних відносин, в центрі 

яких знаходиться окрема держава чи група країн, котрі визначають природу 

міграційного руху, розуміється багатьма вченими. На приклад, на 

переконання Пітера Стокера, "жоден індивід не може приймати рішення у 

відриві від структури, в якій він перебуває. Так само як жодна структура не 

може існувати незалежно від індивіда, який сам допомагає створювати і 

змінювати свій політичний та економічний простір" [123, с. 26]. 

На такій позиції базується і спроба консолідації теоретичної бази 

дослідження міграційних процесів зроблена Томасом Файстом, який 

пропонує перекривати лакуни теорії глобальних систем та теорій, що 

розглядають міграцію на рівні індивідуальних рішень, спираючись на теорію 

соціального капіталу [177]. 

Але, існує принаймні дві причини подальшого пошуку базової теорії 

для консолідації теоретичної бази дослідження міграції. По-перше, 

залишаються дискусійними питання сутності міграційного процесу та його 

суб'єктів. По-друге, на сьогодні існують дві різні традиції дослідження 

міграційних процесів. З одного боку, проводяться дослідження 

міждержавних переміщень, для яких формується власна теоретична та 

емпірична база. З іншого боку, існує окрема теоретична та емпірична 

традиція дослідження міграційних процесів в межах конкретної держави, яка 

здебільшого пов’язана з дослідженням процесів урбанізації [186-197].  
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Складність, багатозначність міграційних процесів, їхніх наслідків для 

сучасного світу, зростаюча роль індивідів у формуванні й розвитку нових 

суспільних структур і процесів, змушує як українських, так і зарубіжних 

дослідників розглядати міграцію як соціо-географічне переміщення. 

Вважаємо, що з цієї точки зору, актуалізується потенціал консолідації 

теорій соціального простору та соціальної мобільності для розвитку 

концептуальних засад соціологічного осмислення міграції.  

Основоположним принципом теорій глобальної залежності можна вважати 

принцип нездоланності існуючих економічних, політичних та культурних 

нерівностей. Даний принцип, як відомо, є найбільш значущим 

конструктивним елементом теорії світ-системного аналізу І. Валерстайна, яка 

передбачає поділ сучасної цивілізації як глобальної соціальної системи на 

"центр", "напівпериферію" і "периферію" [19, с. 20-23], і може стати як 

світоглядною основою, так і базовим концептом в моделі простору 

протікання міграційних процесів. 

Що стосується теорій соціального простору, додатковою 

аргументацією на користь їх застосування для теоретичного осмислення 

міграції є відповідність сучасним тенденціям в соціології. Так, зокрема, 

відзначається тенденція підвищення уваги соціологів до теорій середнього 

рівня як відповідного застосування синтетичного підходу для консолідації 

теорій мікрорівня та макрорівня. Водночас, синтетичні тенденції помітні і 

при розмежуванні парадигм на суб’єктивістські, позитивістські і релятивні. 

Тут точкою "тяжіння" останнім часом виступають поєднання релятивного та 

структурно-функціонального підходів.  

 

Висновки до розділу 1  

 

Значна кількість фундаментальних та прикладних досліджень 

міграційної мобільності не зменшує потребу подолання гносеологічної 

суперечності, пов'язаної з фрагментарністю існуючих теоретичних пояснень 
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міграції та необхідністю розробки нових концептуальних уявлень стосовно 

ідентифікації феноменальних та процесуальних ознак міграції як 

комплексної функціональної та дисфункціональної системи соціальних 

переміщень в глобальному соціальному просторі. Зокрема, серед основних 

проблем міграційних досліджень є: відсутність точного визначення 

загальноприйнятих понять "міграція" і "мігрант"; недостатня розробленість 

критеріїв відмежування міграції від інших видів територіальних та 

соціальних переміщень; відсутність систематизованих критеріїв визначення 

змін соціального статусу; нерівномірна теоретична розробленість різних 

етапів міграційного переміщення та введення темпоральних рамок у 

визначення "мігрант", що призводить до розривів у теоретичному 

відображенні міграції як цілісного неперервного процесу. Крім того, слід 

констатувати, що багатьом сучасним дослідженням міграції притаманні 

декларування змін соціального статусу мігрантів. При цьому відсутні 

визначення, які саме зміни відбуваються, як відрізняються складові 

похідного та набутого соціального статусу, які механізми задіяні в 

трансформації статусу в ході міграційного переміщення. Зв'язок міграційних 

процесів з характеристиками простору, в якому вони протікають, в 

дослідженнях міграції практично відсутній. Таким чином актуалізується 

потенціал консолідації теорій соціального простору та соціальної мобільності 

для розвитку концептуальних засад соціологічного осмислення міграції. 
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РОЗДІЛ 2 

СВІТОГЛЯДНІ ТА ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ 

СОЦІОЛОГІЧНИХ ТЕОРІЙ СОЦІАЛЬНОГО ПРОСТОРУ В 

КОНТЕКСТІ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ТА КОНЦЕПТУАЛЬНОГО 

ВІДОБРАЖЕННЯ МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 

 

2.1 Відображення взаємозв'язку соціальної та міграційної 

мобільності в теоріях соціального простору 

 

Важливими пізнавальними стимулами розвитку новітніх досліджень 

міграційної та соціальної мобільності стали теорії соціального простору, які 

являють собою систематизовані концептуальні пояснення причин та 

специфічних детермінант процесів переміщення в соціальному просторі 

індивідуальних та колективних соціальних суб'єктів. 

На даний момент загальновизнаним є зв'язок глобалізації та 

міграційних процесів. Більшість сучасних вчених вважають, що глобалізацію 

слід розуміти як основоположний транссистемний фактор, що визначає 

порядок та характер взаємозалежного співіснування у єдиному 

цивілізаційному просторі, зокрема, У.Бек вважає, що глобалізація – це всі ті 

процеси, завдяки яким народи світу інкорпоруються у єдине світове 

суспільство, "глобальне суспільство" [198, с. 284]. 

Водночас, слід констатувати, що теоретичні погляди соціологів 

стосовно розуміння сутності та функціональної природи глобалізації суттєво 

відрізняються. Саме цією обставиною можна пояснити появу двох 

концептуально протилежних соціологічних теорій глобалізації: соціологічної 

теорії глобальної модернізації та соціологічної теорії глобальної залежності 

[199, с. 20-23; 47, с. 415]. 

Зрозуміло, що такий дискурс не міг не позначитися на дослідженнях 

процесу, який задовго до появи концепції глобалізації і дискусії навколо неї 

був процесом глобальним. 
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Притаманний теоріям глобальної залежності погляд на сучасний 

глобалізований світ як на єдину систему – "світ-систему", яка географічно 

охоплює всю земну кулю, в межах роботи є світоглядною основою для 

ідентифікації та концептуального відображення явища міграції. В межах цих 

теорій, "світ-система" - це капіталістична світ-економіка, елементами якої 

виступають економічні системи окремих країн, розподілені між 

підсистемами – ядро, напівпериферія, периферія, а аналіз стосунків між ними 

зосереджується переважно на економічній взаємодії, але застосування світ-

системного аналізу, на думку автора, є теоретичною основою для вирішення 

ряду проблем, пов’язаних з завданням концептуалізації міграції як соціально-

географічного переміщення індивідів та груп і конкретизації поняття 

соціально-географічних систем, як гносеологічної моделі простору для 

аналізу міграційних процесів.  

Зокрема, І. Валерстайн припускає, що "світ-система" є відносно 

автономною від дії зовнішніх сил або, іншими словами, її загальні моделі в 

значній мірі пояснювані в рамках її внутрішньої динаміки [121, c. 160]. 

Важливим, в контексті аналізу міграційних процесів, є уточнення 

А.Франка (з базовою моделлю "метрополія–сателіти") про внутрішню 

структуру складових світ-системи. Зокрема, положень про те, що відносини 

"метрополія–сателіти" не обмежуються міжнародним рівнем. Вони 

структурують економічне, політичне й соціальне життя будь-якої країни. Так, 

колоніальна й національна столиця та її експортний сектор стають сателітами 

метрополій світової економічної системи, цей сателіт стає колоніальною, а 

пізніше і національною метрополією стосовно виробничих секторів та 

населення решти країни. Більше того, столиці провінцій, які самі є сателітами 

національної метрополії – а через нього і світової метрополії – є, своєю 

чергою, провінційними центрами, довкола яких формується орбіта локальних 

сателітів. Таким чином, ланцюг взаємозв’язків метрополій та сателітів 

з’єднує всі метрополії світу з найвіддаленішими селищами. Це складний 

комплексний ієрархічний ланцюг зв’язків метрополія-сателіт для 
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переміщення надлишків по всій світовій системі [21; 200]. Саме дані 

положення надають вагомі підстави для інтерпретації внутрішньої та 

зовнішньої міграцій як явищ однієї й тієї ж соціальної природи. 

Водночас, відзначається, що основна методологічна позиція, 

відповідно до якої світ-система і взаємозв’язки її елементів визначаються 

переважно в економічних термінах, обмежує можливості дослідження 

міграції, оскільки такий понятійно-категоріальний апарат часто ускладнює 

його релевантне застосування при дослідженні факторів іншої природи. При 

цьому, світ-системний підхід орієнтований, у першу чергу, на дослідження 

процесів розвитку і змін всієї світ-системи в цілому, що ускладнює спроби 

описати за його допомогою специфічні характеристики окремих підсистем, 

які не детермінуються їх статусом "центр", "напівпериферія" та "периферія" 

або "метрополія–сателіти" 

Міграція в роботах І. Валерстайна розглядається як наслідок 

економічного сегментування світу та існування світ-системного ринку праці, 

а також поляризації світ-системи. І. Валерстайн пише, що оскільки наша 

сучасна світ-система є капіталістичною світ-економікою, вона функціонує, 

ставлячи на перше місце нескінченне нагромадження капіталу. Останнє ж 

оптимізується створенням дуже широкого географічного поділу праці, що у 

наші дні охоплює увесь світ. Поділ праці передбачає потоки: потоки товарів, 

потоки капіталу, потоки робочої сили [121].  

Насправді майже всі ці потоки так чи інакше пов’язані з міграційними. 

Необхідність вільного протікання вищезгаданих потоків означає, що 

державні кордони повинні бути проникними, і вони дійсно є такими. 

Тому на думку І. Валерстайна, отримуємо ситуацію, за якої, у той 

самий момент, коли створювалися відмінні одна від одної національні 

культури, зазначені потоки розбивали ці відмінності, породжуючи дифузію. 

Ми говоримо саме про це, коли обговорюємо поступову інтернаціоналізацію 

культури, що впадає в око навіть у тих областях, де здається найменш 
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імовірною - у повсякденному житті (звичні форми харчування, стиль одягу) і 

в мистецтві. 

І. Валерстайн виділяє два основних способи пересування людей з 

метою роботи. Фактично мова йде про два різні рівні ієрархії. На верхніх 

рівнях ієрархії кваліфікацій люди регулярно переїжджають із багатих країн у 

бідніші, і вони звичайно є тимчасовими жителями, а не емігрантами. Вони не 

асимілюються і не хочуть асимілюватися. І приймаючі держави зовсім не 

чекають від них асиміляції. З культурної точки зору вони мають тенденцію 

створювати порівняно відособлені анклави в країні перебування. Вони часто 

розглядають себе як носіїв всесвітньої культури, що насправді означає носіїв 

культури пануючих груп Світ-Системи. 

Більш розповсюджений інший тип міграції, людей, що стоять на більш 

низьких рівнях ієрархії кваліфікацій, що переїжджають із бідних країн у 

більш багаті. Вони часто поселяються там, або намагаються залишитися на 

постійне проживання. Коли мігранти хочуть асимілюватися в національну 

культуру приймаючої країни, часто виявляються відкинутими. А коли вони 

відмовляються від асиміляції, від них вимагають, щоб вони асимілювалися. 

Вони стають, звичайно цілком офіційно, "меншостями" [121, c. 115]. 

І. Валерстайн зазначає, що "меншості" сьогодні - не рідкість. У кожній 

країні є одна або кілька меншостей, і їх стає усе більше й більше. Таким 

чином, ми маємо як діалектичний процес одночасного створення однорідного 

світу й відмінних національних культур у його рамках, так і діалектичний 

процес одночасного створення однорідних національних культур і різних 

етнічних груп або "меншостей" усередині націй-держав. 

На думку І. Валерстайна, між цими діалектичними процесами є одна 

спільна риса. У двох протиріччях, що розвиваються паралельно, тенденція до 

єдиного світу проти тенденції до націй-держав, що відрізняються, і тенденція 

до єдиних націй проти тенденції до різних етнічних груп усередині кожної 

держави - саме держави в обох випадках мали першість. Держави мали 

першість по одній простій причині - вони контролювали більшу частину 
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фізичної сили. Але в цих двох протиріччях державам належали різні ролі. У 

першому випадку вони використовували свою міць для створення культурної 

розмаїтості, а в другому - для створення культурної однаковості. Це зробило 

держави най потужнішою культурною силою сучасного світу й одночасно 

най щизофренічнішою. І це справедливо стосовно будь-якої держави [121, 

c. 119]. 

Таким чином, при наявності концептів причин та наслідків міграційної 

мобільності, в теоріях глобальної залежності відсутні концепти механізмів 

реалізації самого переміщення, що обмежує цілісність бачення процесу. 

Важливим обмеженням є також відсутність концептуальних орієнтирів для 

визначення напряму, характеру та ступеню трансформації соціального 

статусу індивіда чи групи в ході міграційного переміщення. 

Вважаємо, що визначені обмеження можна подолати за умови 

застосування епістемолого-евристичного потенціалу концепцій соціальної 

мобільності, який полягає в першу чергу в непротирічному поєднанні в 

межах моделі гомогенної ділянки соціального простору тих її характеристик, 

що стають факторами соціальних переміщень, та концептів соціальних 

механізмів, які регулюють характер і ступінь мобільності індивідів та груп. 

Традиція вивчення соціальної мобільності закладена працями 

П. Сорокіна, який власне запровадив цей термін і поняття, чим фактично і 

був покладений початок дослідження феномена соціальної мобільності. Але 

П. Сорокін не тільки запровадив термін і поняття, він заклав теоретичну базу 

розуміння цього явища і сформулював важливі положення, що 

характеризують соціальну мобільність як соціальний процес. Саме тому ми в 

першу чергу звертаємося до основ сорокінської теорії. За багато років, що 

пройшли від моменту виходу книги П. Сорокіна "Соціальна мобільність" 

(1927), в світі багато чого змінилося, та й дослідники соціальної мобільності 

накопичили за ці роки значний теоретичний і практичний досвід. Крім того, 

ряд змін помітно позначився на характері, кількісних та якісних 

характеристиках, умовах і обставинах протікання міграційних процесів. 
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Значні зміни відбулися і в їх осмисленні. Все це ми маємо враховувати при 

порівняльному аналізі. 

Соціальну мобільність П. Сорокін трактує як надзвичайно широке 

поняття і визначає її "як будь-який перехід індивіда, чи соціального об’єкта, 

чи цінності, створеної або модифікованої завдяки діяльності, з однієї 

соціальної позиції до іншої" [3, с. 373].  

В концепції соціальної мобільності аналізуються виключно мобільність 

індивідів та мобільність груп. Міграційні процеси – це також рух індивідів та 

груп, що полегшує проведення аналогій між рухом міграційним як окремим 

видом руху людей і соціальною мобільністю як базовим конструктом. 

П. Сорокін розрізняє горизонтальну і вертикальну мобільності. 

Горизонтальна мобільність визначається як перехід індивіда чи соціального 

об’єкта з однієї соціальної групи до іншої, розміщеної на тому самому рівні, 

що й перша. Або, інакше кажучи, це переміщення в межах одного 

соціального пласта. Передбачається, що горизонтальна мобільність 

відбувається без помітних змін соціального положення об’єкта у 

вертикальному вимірі [3, с. 373-375].  

Як у самого П. Сорокіна, так і в ряді сучасних досліджень, 

територіальні переміщення розглядаються як приклад горизонтальної 

мобільності [15].  

Такий погляд на територіальні переміщення безпосередньо пов'язаний 

з особливостями моделі соціального простру, в якій П. Сорокін розглядає 

процес соціальної мобільності. Соціальний простір П. Сорокіна з одного 

боку, це певний всесвіт, що складається з народонаселення землі, тобто цей 

простір покриває всю заселену територію земної кулі. З іншого боку, простір, 

у якому він будує концепт процесу соціальної мобільності, – це модель 

окремої частини простору-всесвіту. Ця частина простору є гомогенною у 

напрямках "центр – периферія", тільки за такої умови територіальні 

переміщення можуть бути горизонтальними. 
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Як приклади горизонтальної мобільності П. Сорокін наводить 

переміщення індивіда з однієї релігійної групи до іншої, однієї родини (як 

чоловіка, так і дружини) до іншої у разі розлучення чи повторного шлюбу, з 

однієї фабрики на іншу, за умови збереження свого професійного статусу. 

Оскільки, як вже зазначалося, під соціальним простором, в якому 

відбувається мобільність, переважно розуміється такий, що територіальні 

переміщення виявляються горизонтальними, то такі приклади є цілком 

релевантними.  

З точки зору міграційних переміщень, які відбуваються одночасно в 

географічному та соціальному просторах, впевнено говорити про 

переміщення горизонтальні можна тільки для окремих категорій таких як 

туристичні, рекреаційні переміщення та епізодичні поїздки, але в цих 

випадках постає питання, чи ці переміщення є міграційними і чи є вони 

взагалі соціальними переміщеннями.  

Крім того, до горизонтальних значною мірою можуть бути віднесені ті 

індивіди, яких З. Бауман зараховував до першої категорії мігрантів [198]. 

Наприклад, сюди можуть належати представники фінансової еліти (девіз - я 

вдома там, де мої гроші), для яких переїзд не супроводжується суттєвими 

змінами оточення, статусу, ролі, статку тощо. Оскільки певні параметри є для 

них атрибутивними, інші вони замінюють на рівнозначні. Для країни, що 

приймає, їхнє переміщення є практично невідчутним (якщо не додається 

елемент політики).  

Ця група близька до першого типу мігрантів, який виокремлює 

Іммануїл Валерстайн [121]. Фактично, йдеться про два різні рівні ієрархії. На 

верхніх рівнях ієрархії кваліфікацій враховується, що люди регулярно 

переїжджають із багатих країн до бідніших, і вони звичайно є тимчасовими 

жителями, а не емігрантами. Вони не асимілюються і не хочуть 

асимілюватися. І держави, що їх приймають, зовсім не чекають від них 

асиміляції. З культурної точки зору вони мають тенденцію створювати 

порівняно відособлені анклави в країні перебування, часто розглядаючи себе 
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як носіїв всесвітньої культури, що насправді означає носіїв культури 

пануючих груп світ-системи.  

 Основна увага в дослідженнях соціальної мобільності традиційно 

приділяється мобільності вертикальній. Під вертикальною соціальною 

мобільністю розуміються ті відношення, що виникають у разі переміщення 

індивіда чи соціального об’єкта з одного соціального пласта до іншого. 

Залежно від спрямування виокремлюються два типи вертикальної 

мобільності: висхідний (який розвивається до вищого рівня) і низхідний 

(спадний). Відповідно до природної стратифікації, існують висхідні та 

низхідні течії економічної, політичної і професійної мобільності та інші, на 

думку П. Сорокіна, менш важливі. 

Здійснюючи дослідженні міграційних переміщень, досить складно 

говорити про те, як (вертикально чи горизонтально) змінився статус індивіда 

в кожному з основних векторів. Основна складність полягає в 

багатоаспектному порівнянні суспільств, з і до якого відбувається 

переміщення.  

Якщо згадати, що в сучасних дослідженнях соціальної мобільності 

статус індивіда визначається не менш як сотнею параметрів [40], то 

порівняння, зрозуміло, стає завданням дійсно складним. Але без такого 

порівняння визначення зміни положення індивіда в поняттях "вище-нижче" є 

безпідставним. Та й розуміння складності не означає відсутності потреби у 

визначенні характеру переміщення. 

Крім того, як зауважує С. Макеєв, традиційні дослідження соціальної 

мобільності базуються на припущенні стійкої в часі конфігурації позицій та 

статусів. У цьому гетерогенному, одночасно стратифікованому та 

диференційованому, просторі, який ми вимушено мислимо як незмінний і 

стабільний, відбувається процес руху, переміщення, флуктуації індивідів, а 

також тих предметів, образів і ідей, які індивіди продукують. Саме цей рух і 

зветься в соціології соціальною мобільністю. Але для багатьох суспільств у 

процесі суспільних трансформацій така стабільність є недосяжною. Зокрема, 
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українське суспільство опинилося в ситуації, коли не тільки індивіди 

переміщуються між позиціями, а й самі позиції почали рухатися одна 

відносно одної і не могли скласти нових більш менш стабільних 

конфігурацій [32, с. 3]. 

З точки зору міграційних переміщень, така рухливість структури 

систем походження мігрантів та систем, що їх приймають, ще більш 

ускладнює визначення горизонтальності чи вертикальності їхнього 

соціального переміщення. За такого стану на особливу увагу заслуговує 

підхід П. Сорокіна, який вважав, що зміну соціальної позиції варто 

розглядати окремо в кожному виді стратифікації, а формування 

комплексного показника може дати неадекватне розуміння зміни статусу 

індивіда [3]. 

Процеси соціальної мобільності характеризуються як якісними, так і 

кількісними параметрами. П. Сорокін визначає кількісні характеристики як 

інтенсивність і всезагальність [3, с. 374]. У сучасній соціологічній літературі 

замість "інтенсивність" вживається показник "швидкість", а замість 

"всезагальність" - "інтенсивність" [16], якими ми надалі і користуватимемося. 

Під швидкістю розуміється вертикальна соціальна дистанція чи 

кількість пластів (страт) – економічних, професійних чи політичних, - які 

проходить індивід в його висхідному чи низхідному русі за певний період 

часу. Наприклад, швидкість економічного підйому одного індивіда порівняно 

з іншим може бути виміряна через порівняння зміни доходу від однакової 

стартової позиції за однаковий проміжок часу. Швидкість вертикальної 

мобільності може бути виміряна і для політичної та професійної 

стратифікації. 

Для міграційних процесів швидкість, з одного боку, має вимірюватися 

як і для інших видів соціальної мобільності, а може розглядатися і в 

поєднанні зі швидкістю переміщення в просторі географічному. Але 

класичне вимірювання швидкості переміщення об’єкта у фізичному просторі 

як відстань, подолана в одиницю часу, є мало інформативним для 
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міграційного переміщення, оскільки говорить, швидше, про характеристики 

транспортних засобів, що ними скористалися. Це в свою чергу може 

характеризувати здебільшого фінансові можливості індивіда на момент 

вибуття. З урахуванням поширеної в сучасному світі поетапної міграції, за 

якої проживання в транзитній країні може затягтися на роки, значення 

швидкості переміщення в географічному просторі відіграє значно меншу 

роль, ніж переміщення у просторі соціальному.  

Інтенсивність вертикальної мобільності – це число індивідів, що 

змінюють соціальні позиції у вертикальному напрямі за певний період часу. 

Кількість таких індивідів у певній соціальній спільноті дає абсолютну 

інтенсивність вертикальної мобільності, а їхня частка в загальній чисельності 

певної соціальної спільноти показує відносну інтенсивність вертикальної 

мобільності. Зрозуміло, що швидкість та інтенсивність можуть визначатися і 

для мобільності горизонтальної. 

Для міграційних переміщень інтенсивність вимірюється частотою 

переміщення індивідів через границі тих чи інших територій у разі зміни 

місця проживання назавжди або на більш чи менш довгий час [97]. Тобто ці 

показники можна зіставляти та поєднувати, якщо мати достатньо повну та 

достовірну інформацію. 

Через поєднання швидкості та інтенсивності вертикальної мобільності 

в конкретній соціальній сфері (наприклад, економіці) можна отримати 

сукупний показник вертикальної економічної мобільності конкретного 

суспільства. Порівнявши за цим показником одне суспільство з іншим чи те 

саме суспільство в різні періоди його розвитку, можна з'ясувати, в якому з 

них чи в який період сукупна мобільність є вищою. Такі показники можуть 

бути визначені і для політичної, і для професійної мобільності.  

Виходячи з того, що, як уже зазначалося, для міграційних переміщень 

визначення напряму (підйом/спуск) соціального переміщення є 

неоднозначним, одним із перших завдань у вивченні міграційних переміщень 

є формування показника територіальної мобільності і визначення тих, для 
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кого територіальні переміщення перетворилися на переміщення соціальні, 

тобто привели до зміни соціального статусу. 

Особливо важливим саме в контексті дослідження міграції є положення 

теорії П. Сорокіна про чотири форми (по дві у висхідній і низхідний) 

існування соціальної мобільності. Відповідно до цієї концепції, висхідна 

мобільність може існувати, по-перше, як проникнення індивіда з нижчого 

пласта до наявного більш високого пласта. По-друге, висхідна мобільність 

може реалізуватися через створення нової групи і проникнення всієї групи в 

більш високий пласт на рівень із уже сформованими групами цього пласта. 

Відповідно, і низхідні потоки також мають дві форми. За першої форми 

переміщення індивіда з більш високої соціальної позиції на нижчу 

відбувається без руйнування групи, до якої він попередньо належав. Друга 

форма низхідної мобільності виявляється в деградації соціальної групи в 

цілому, у зниженні її рангу на тлі інших груп або в руйнуванні її соціальної 

єдності [3, с. 374].  

Таким чином, вертикальна мобільність може бути як індивідуальним 

проникненням, так і колективним підйомом чи спуском цілої групи в системі 

ієрархії груп. 

Розвиваючи це положення, С. Макеєв зазначає, що індивідуальна 

мобільність також може мати різні варіанти [2]. По-перше, коли переміщення 

відбувається між наявними соціальними спільнотами, наприклад, класами, 

соціальними групами, професійними спільнотами та різноманітними 

об’єднаннями людей. Такі групи мають різний доступ до ресурсів, власні 

(відмінні) системи контролю за своїми членами та культивують різні цінності 

і способи життя. 

По-друге, коли переміщення відбувається між нерівноцінними за рядом 

характеристик позиціями в суспільстві: рівнем складності праці, рівнем її 

змістовності, розміром винагороди, доступом до благ, обсягом повноважень 

та влади розпоряджатись ресурсами. Важливо підкреслити, що в другому 

випадку індивіди зі схожими позиціями не утворюють класів.  
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Оскільки такі індивіди, згруповані "на папері", не виробляють якоїсь 

спільної ідеології або притаманних лише їм цінностей, зазвичай не виникає й 

відчуття спорідненості всередині таких груп. Тут швидше йдеться про 

специфічні категорії індивідів. Проте переміщення між такими умовними 

групами також варто вважати соціальними, адже їхні позиції відрізняються за 

економічними та соціальними показниками. 

Для міграційної мобільності характерні всі згадані форми переміщень 

та їх комбінації. Вони можуть відбуватися і як проникнення індивіда до 

наявного пласта, і через створення нової групи і проникнення всієї групи до 

вже сформованих пластів. Більше того, емігрантські групи можуть 

формувати власні пласти в структурі суспільства. 

Варто зазначити, що переміщення до групи земляків, утворення нових 

груп і пластів у межах суспільства, до якого це переміщення відбувається, є 

характерною рисою зовнішніх міграційних процесів і значно менше 

притаманне міграціям внутрішнім. 

Притаманні міграційним переміщенням і ті загальні принципи 

соціальної (зокрема вертикальної) мобільності, що були сформульовані ще 

П. Сорокіним у вигляді ряду узагальнюючих тверджень [3, с. 377]. 

Перше твердження. Навряд чи коли-небудь існували суспільства, 

соціальні пласти яких були абсолютно закритими чи в яких була б відсутня 

вертикальна мобільність в її трьох основних іпостасях – економічній, 

політичній і професійній. За ілюстрацію він обирає кастове суспільство Індії 

(до початку ХХ століття), яке, на його думку, було найяскравішим прикладом 

найбільш стійкого стратифікованого організму з практично закритими для 

переходу вищими пластами. Але і в такому суспільстві відбуваються, хоч 

слабкі і повільні, процеси вертикальної мобільності. Основними шляхами 

вертикальної мобільності були: отримання згоди від представників вищої 

касти завдяки збагаченню, створення нових каст, зміна роду занять, 

міжкастові шлюби. Серед цих шляхів П. Сорокін згадує і міграцію, але, на 

жаль, не дає пояснень щодо характеру міграційного переміщення, його 
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причин та впливу на процес вертикальної мобільності [3, с. 379]. З контексту 

ж як сорокінських напрацювань, так і сучасних досліджень соціальної 

мобільності зрозуміло, що міграція здебільшого розглядається як засіб для 

мобільності, а не соціальне за суттю переміщення. 

Незважаючи на специфічний погляд на міграційні переміщення з боку 

дослідників соціальної мобільності, ми можемо констатувати, що як 

соціальна мобільність у цілому, так і міграційна мобільність притаманні 

будь-якому суспільству в будь-які періоди його розвитку, і процеси ці мають 

однакову соціальну природу. 

Друге твердження. Ніколи не існувало суспільства, в якому 

вертикальна соціальна мобільність була б абсолютно вільною, а перехід з 

одного соціального пласта в інший відбувався б без будь-якого спротиву.  

Це твердження логічно випливає з розуміння того, що будь-яке 

організоване суспільство – суть стратифікований організм. Якби мобільність 

була абсолютно вільною, то в такому суспільстві не було б соціальних страт. 

Але всі суспільства стратифіковані. Це означає, що в них функціонують 

свого роду "сита", що дають певним індивідам можливість просуватися 

вгору, а інших залишають на нижніх пластах, і навпаки. 

У разі зміни форми суспільства один вид перепон знищується, але 

встановлюються нові. Під цим розуміється, що знищення перепон до 

інтенсивного вертикального переміщення, типових для кастового, 

феодального та й демократичного суспільств, не означає їх абсолютного 

зменшення, а є лише заміною одного виду перепон іншим. До того ж, ще 

невідомо, які перепони – нові чи старі - є більш ефективними у стримуванні 

соціальних переміщень. Приклад, що наводить П. Сорокін, не втратив своєї 

актуальності й на сьогодні: "Теоретично в США будь-який громадянин може 

стати президентом. Фактично ж 99,9% громадян мають так само мало шансів 

на це, як і 99,9% підданих будь-якої монархії стати самодержцем" [3, с. 388]. 

Лише в періоди анархій і великого безладу, коли порушена вся 

соціальна структура, а соціальні пласти значною мірою дезінтегровані, ми 



 

 

68  

маємо щось, що нагадує нам хаотичну і дезорганізовану масову вертикальну 

мобільність. Але і в такі періоди існують перепони для нічим необмеженої 

соціальної мобільності. Ці перепони можуть бути і залишками старих і 

цілком новими суспільними механізмами, що займають місце традиційних 

перепон. І пройти такі перепони для індивіда може бути не тільки не легше, а 

й, можливо, важче, ніж ті, що існували традиційно. 

Це твердження дає додаткові підстави для аналізу і відкриває нові 

аспекти сучасної дискусії "міграція без кордонів" [200, 139, 141]. Хоча 

державні кордони, про які, власне, і йдеться в межах цієї дискусії, відіграють 

важливу роль у формуванні характеристик зовнішніх міграційних процесів, 

але процеси внутрішньої міграції, на яких вплив цих кордонів не 

позначається, також мають систему значних перешкод. Серед таких 

перешкод як для внутрішньої, так і для зовнішньої міграції найважче 

подолати ті, що спричиняються обмеженнями різних ресурсів у системі, до 

якої міграційні потоки спрямовані, зокрема, ресурси ринку праці та ринку 

житла. Не менш важливими є і перешкоди, що спричиняються 

цілеспрямованими дискримінаційними діями владних структур і місцевого 

населення [201]. 

 Третє твердження. Швидкість та інтенсивність вертикальної 

соціальної мобільності змінюється від суспільства до суспільства, тобто в 

просторі.  

Сорокін ілюструє це твердження через можливості в різних 

суспільствах досягти найвищих соціальних позицій. Але в контексті 

дослідження міграції, на нашу думку, це твердження є дуже важливим для 

адекватного розуміння концепту соціального простору (як його додатковий 

вимір) і міграційного переміщення, яке, власне, відбувається між різними 

суспільствами. Це твердження має слугувати за основу у разі визначення 

міграції як соціального переміщення та розгляду перспектив інтеграції 

мігрантів у новому суспільстві. Різниця між інтенсивністю міграційних 

переміщень як у різних країнах, так і в районах однієї і тієї самої країни є 
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загальною характеристикою міграцій, притаманною всім країнам, практично 

без винятків. 

Четверте твердження. Швидкість та інтенсивність вертикальної 

соціальної мобільності – економічної, політичної і професійної – 

коливаються в межах одного й того самого суспільства в різні періоди його 

історії.  

Це твердження П. Сорокін аргументує широким діапазоном прикладів 

з історії різних суспільств. Узагальнюючи їх, можна зробити висновок, що 

найбільш явно коливання соціальної мобільності пов’язані з періодами 

соціальних потрясінь революціями, війнами, переворотами та таке інше. Крім 

того, зміни рівня соціальної мобільності пов’язані як з економічними 

кризами, так і з динамікою розвитку суспільств, в ході яких відбуваються 

зміни в їхніх соціальних структурах. 

Міграційні процеси в історичній перспективі також демонструють 

значні коливання обсягів, інтенсивності і напрямів як у загальному світовому 

вимірі, так і в межах кожної окремої країни. Від найдавніших періодів, про 

які збереглися лише свідчення археологічних пам'яток, до наших днів 

практично в кожній країні світу фіксуються значні коливання міграційної 

активності [202]. 

Так, у XIX столітті переважала масова міграція європейців, головним 

чином до Америки. В 1890-х роках рівень еміграції з Ірландії, Італії, Іспанії і 

Скандинавії був 40 осіб на тисячу. Потік людей з Європи (300000 людей у рік 

у середині сторіччя) досягав 1 мільйона в рік після 1900 року. До того ж, 

багато людей переміщалися в межах Європи. Дійсно, сьогодні рівень міграції 

є високим, але його не можна порівняти із тим періодом. Крім того, 

змінювалися домінантні напрями міграційних потоків. Якщо в період 

вивезення рабів із Африки до Америки це були переміщення південь – північ, 

то з кінця XIX сторіччя міграція спостерігалася з півночі на південь. 

Протягом сорокаріччя після 1880-х років близько 30 мільйонів європейців 

мігрували до Сполучених Штатів та Австралії. На сьогодні знову 
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превалюють потоки південь – північ та схід – захід. Крім того, тоді як 

загальні цифри міграції сьогодні є значно більшими, вони не перевищують 

попередніх у процентному співвідношенні залученого населення [203, 204]. 

П’яте твердження. Вертикальна мобільність у трьох її основних 

формах не має постійного спрямування ні в бік посилення, ні в бік 

послаблення її швидкості та інтенсивності. Таке припущення Сорокін вважає 

дійсним для історії будь-якої країни, для історії великих соціальних 

організмів і, нарешті, для історії всього людства [3, с. 387]. Тобто, стосовно 

вертикальної мобільності П. Сорокін доходить висновку щодо 

"неспрямованих" коливань. Водночас, історія масових міграційних 

переміщень також дає приклади як різкого зниження соціального статусу, 

наприклад, работоргівля Африка - Північна Америка, так і підвищення 

статусу багатьох індивідів у ході колонізаційних процесів і освоєння нових 

територій. 

Таким чином, спільними для соціальної та міграційної мобільності є: 

– соціальна сутність, що полягає у зміні позиції в соціальному просторі; 

– полісуб’єктність;  

– притаманність цих явищ всім суспільствам протягом всього існування 

людства;  

– некерованість процесів мобільності, відсутність в історичній перспективі 

єдиної тенденції зростання чи спадку; 

– причини та фактори як формування потенціалу мобільності, так і його 

реалізації в конкретних переміщеннях;  

– взаємний зв'язок між системними трансформаціями та мобільністю; 

– кумулятивна дія як об’єктивних, так і суб’єктивних факторів; 

– форми групової взаємодії; 

– обов’язкова наявність перешкод для здійснення мобільності; 

– реалізація переміщень через взаємодію з соціальними механізмами 

регулювання мобільності, залежність від характеру їх функціонування; 
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– аналогічні підходи до визначення основних кількісних показників процесів 

мобільності. 

Виходячи з вище викладеного, можна зробити висновок, що 

міграційним переміщенням притаманні всі основні види, форми і 

характеристики соціальної мобільності.  

Як зазначає В. Тарасенко, загальний принцип системності і загальний 

принцип еклектики (плюралізму) – два протилежні інструменти пізнання, що 

не лише заперечують, а й передбачають один одного. Принцип системності 

утверджує у пізнанні моністичну лінію, що ґрунтується на редукції (через 

систематизацію, синтез, узагальнення, типізацію і т.д.) множинного, 

складного, диференційованого до більш простого синтетичного, загального, 

типового, тобто відбувається ідеальне приведення багатоманітного до 

одноманітного [205]. На нашу думку, саме цей принцип характерний для 

концепції соціальної мобільності П. Сорокіна. 

Вважаємо, що значний епістемолого-евристичний потенціал концепції 

соціальної мобільності П. Сорокіна для розвитку теоретичної бази 

досліджень міграції полягає в першу чергу в несуперечливому поєднанні в 

межах моделі соціального простору тих її характеристик, що стають 

факторами соціальних переміщень, та концептів соціальних механізмів, які 

регулюють характер і ступінь мобільності індивідів та груп, що в свою чергу 

дозволяє розглядати її як модель соціальної системи. 

За словниковим визначенням, соціальна система – це певна сукупність, 

множина взаємопов’язаних елементів, взаємодія яких утворює стійку 

цілісність, появу нових інтегративних якостей та внутрішніх 

закономірностей, не притаманних компонентам, що утворюються окремо. 

Будь-яка соціальна система може бути представлена в трьох аспектах: як 

множина індивідів; як ієрархія соціальних позицій; як сукупність соціальних 

норм і цінностей. Основними системними принципами є: цілісність, 

інтегративність, структурність, ієрархічність, взаємозалежність системи і 

середовища [206]. 
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Однак, зважаючи на ті особливості, що пов’язані з поєднанням у 

міграційних процесах переміщення як в соціальному, так і в географічному 

просторі, концепція П. Сорокіна має певні обмеження та потребує уточнень і 

доповнень. В першу чергу це пов’язано з відсутністю чіткої локалізації 

моделі соціального простору у просторі географічному. Водночас, 

географічна локалізація моделі соціального простору хоча і не визначена як 

окрема характеристика, але однозначно присутня як в дефініціях так і в 

прикладах і поясненнях, що включені до концепції соціальної 

мобільності[207]. Більше того П. Сорокін наголошує на відмінностях 

соціального простору в межах різних поселень, районів, країн. Тобто, 

абстрагуючись від багатьох проявів фізичного простору, П. Сорокін включає 

до своєї моделі компоненту простору географічного.  

На нашу думку, несуперечливе поєднання матеріальних і соціальних 

компонент, визначення їх сталого взаємозв’язку, емерджентність дає 

підстави розглядати модель соціального простору П. Сорокіна як соціально-

географічну систему. Саме географічну, оскільки до характеристик системи 

включаються не лише параметри території, на якій ця система локалізується, 

але й розташування в географічному просторі відносно інших систем. Таким 

чином, простір-всесвіт складається за П. Сорокіним, з ієрархічно 

організованих систем, базовим рівнем яких є окремий населений пункт, а 

найвищим окрема держава. Це пояснює чому в концепції П. Сорокіна 

міграція відділяється як від поняття соціальної мобільності, так і від 

територіальних переміщень, оскільки соціальна мобільність відбувається в 

межах однієї соціально-географічної системи, міграція є переміщенням за її 

межі до іншої соціально-географічної системи, що не суперечить сучасним 

уявленням про міграцію. 

Водночас, все вище викладене дає змогу використовувати досягнення 

теоретичних і практичних досліджень соціальної мобільності для 

розширення та поглиблення розуміння міграційних процесів. 
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В ході осмислення результатів досліджень соціальної мобільності в 

соціологів склалося переконання, що процес переміщення надзвичайно 

чутливий до різного роду змін в економічній та соціальній структурі 

суспільства. Будь-які трансформації позначаються на інтенсивності, 

масштабах, спрямованості переміщень. З іншого боку, зміни в режимах 

мобільності соціологи нерідко схильні розглядати як ознаку структурних 

змін у різних підсистемах суспільства. 

Як зазначає С. Макеєв, мобільність викликана процесами, що 

відбуваються в самому фундаменті суспільства: переміщуються великі маси 

людей і малоймовірно, що це не матиме наслідків для суспільства та 

індивідів, логічніше припускати, що наслідком мобільності будуть зміни і 

модифікації в суспільстві [2, с. 10]. 

Саме тому в немарксистській соціології досліджується вплив 

мобільності на політичну, трудову, демографічну поведінку, виконання 

професійних функцій, релігійність. Вивчається і їх зворотний вплив на 

мобільність. Тим самим виявляються, систематизуються позитивні чи 

негативні кореляції між мобільністю й різними особливостями життя і 

поведінки індивідів, вплив переміщень на світогляд, психологічні установки 

щодо соціального оточення, структуру мотивів і стимулів трудової й 

культурної діяльності. В радянській соціології обговорювалася роль 

мобільності у відтворенні та змінах соціального складу населення, окремих 

класів і прошарків.  

Використання досягнень кожного з напрямів дослідження соціальної 

мобільності для аналізу міграцій відкриває перспективи виявлення нових 

факторів міграційних процесів і кореляції між ними. 

Особливо важливим для розуміння міграції є й те, що в ході 

досліджень соціальних переміщень були виявлені розбіжності в параметрах 

мобільності в різних країнах. Для їх пояснення виникла потреба в 

розширенні сфери аналізу та включення до неї специфічних для певної 

країни політичних і культурних факторів. Важливим висновком, зокрема й 
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для досліджень міграції, стало формування розуміння, що подібність 

основних економічних, політико-правових структур не гарантує подібності в 

інтенсивності й спрямуванні переміщень. Тим не менш, мобільність 

розглядалася як інтегративна характеристика суспільства, розширювався і 

уточнювався перелік факторів і передумов, що сприяли переміщенням або 

ставали перепонами для них. 

Серед важливих характеристик міграційних переміщень, які були 

виявлені в ході досліджень соціальної мобільності, зокрема українськими 

соціологами, є відмінності, пов’язані з характером пунктів походження 

мігрантів [2]. Досліджуючи соціальну мобільність в українському 

суспільстві, зокрема в Києві, дослідники розділили населенні пункти, з яких 

походили внутрішні мігранти, на міста та сільські поселення. Також, коли 

йдеться про міста, прийнято розрізняти великі та малі міста. Демаркація 

проводиться за кількістю населення. Крім цього, серед великих міст виділили 

райцентри, оскільки їх певною мірою можна вважати центрами утворених у 

межах районів соціальних систем, що приводить до схожості процесів, що 

відбуваються в цих містах, до столичних. 

Особливу увагу було приділено великим містам, оскільки, на думку 

авторів, саме в містах концентрується більша частина відтворюваних 

суспільством соціальних нерівностей. Усі верстви мають змогу активно 

взаємодіяти, знайомлячись з іншими стандартами споживання, моделями 

поведінки тощо. Також зазначалось, що великі міста є передовими точками 

нововведень як в адміністративному, так і в технічно-промисловому та 

економічному сенсах, що створює умови для нових засад диференціації і 

стратифікації. 

В результаті порівнянь киян, іногородніх та вихідців із сільських 

поселень були виявлені значні розбіжності як у рівні домагань, так і у 

способах їх реалізації. Зокрема, були виявлені різні професійні наміри 

наймолодшої когорти респондентів, тих, хто не мав професійного досвіду до 

переїзду до Києва [2].  
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Як і в європейській традиції, вітчизняна школа схильна надавати 

великої ваги професійній діяльності індивідів, як певною мірою підсумкової 

для всіх векторів. Адже професія визначає, який рівень освіти для неї 

необхідно, на яку винагороду може розраховувати її представник, які він 

матиме владу та повноваження і наскільки ця діяльність користується 

повагою в суспільстві. Звичайно, вважати поняття "професія" і "соціальний 

статус" синонімами не можна, але в ряді досліджень цей показник виступає 

як достатній для досягнення дослідницької задачі. Зрозуміло, потрібно 

зважати на багато уточнень: чи працює людина за фахом, чи ні; який стаж 

має і яку посаду займає; наскільки престижною є ця професія саме в цьому 

суспільстві тощо.  

 С. Макеєв у своїй монографії "Соціальні переміщення в великому 

місті" стверджує, що для суспільства в цілому вибір професії постійно – по 

мірі входження у працездатний вік все нових поколінь – відтворюється в 

якості соціальної проблеми [2].  

Основою для такого твердження є те, що вибір професії - це вибір 

конкретного місця в системі управляння суспільною власністю, виробництві, 

розподілі та споживанні матеріальних і духовних цінностей, соціальних і 

культурних благ. Таким чином, вибір професії - це вибір способу життя та 

соціального становища. З набуттям професійного статусу індивід фактично 

займає одну з нерівнозначних соціальних позицій. Також певною мірою 

окреслюються потенціал та шляхи подальшої соціальної мобільності. 

Оскільки різні професії мають різний потенціал щодо службового та 

професійного зростання.  

Мобільність, за такої теоретичної позиції, значною мірою пов’язана зі 

зміною посади в рамках професії або характером виконуваної роботи чи 

навіть зі зміною професії. Саме тому розбіжності в професійній орієнтації 

вихідців із різних типів поселень стають важливими характеристиками 

міграційних переміщень, зокрема, з точки зору формування та реалізації 

міграційного потенціалу. 
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В межах згаданого дослідження було виявлено, що іногородні 

здебільшого пов’язували свої плани на майбутнє з творчою, високо 

змістовною, розумовою працею. Наміри киян у сфері професійної діяльності 

є більш врівноваженими. Хоча як іногородні, так і кияни здебільшого 

орієнтуються на професії, що потребують вищої освіти, але серед киян вища 

доля і тих, хто орієнтувався на робітничі професії в промисловості, торгівлі, 

на транспорті. В цілому, на думку дослідника, професійні плани киян більше 

відповідали реальній структурі зайнятості в місті, потребам у кадрах окремих 

спеціальностей. Для тих, хто до 15 років прожив у сільській місцевості, 

рівною мірою були привабливі професії, пов’язані з розумовою і фізичною 

працею. Для тих, хто обирав працю розумову, більшість мали на увазі 

професію вчителя. Вихідці з села складали більшість (7 з 10) серед тих 

респондентів, які орієнтувалися на роботу в будівництві. Дослідник зазначає 

певну співрозмірність власних претензій та можливостей, що найбільшою 

мірою притаманна вихідцям з сільської місцевості. Крім того, саме для 

вихідців з села характерним є намір зміни місця проживання – лише 2 % цієї 

групи респондентів пов’язували своє майбутнє із заняттям сільським 

господарством [2, с. 30-33].  

Значні відмінності виявлені між трьома групами респондентів і в ході 

реалізації професійних планів. Так, переважно фізичною працею були зайняті 

2/3 колишніх жителів села, більше половини киян та 40% іногородніх. 

Водночас, кваліфікованою і висококваліфікованою розумовою працею були 

зайняті 40% іногородніх, 24% киян, 18% вихідців із сільської місцевості. 

У межах дослідження зауважені й такі важливі характеристики 

міграційних, у цьому випадку внутрішніх, переміщень, як їх поетапність: з 

села до найближчого міста, а згодом – до столиці [2]. 

Розуміння необхідності не тільки бажань, а й можливостей для 

здійснення соціальних переміщень сформувалося у поняття різного роду 

"капіталів". Це поняття базувалося, по-перше, на теоретичних засадах 

соціально-економічних концепцій, розроблених класичною політичною 
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економією, зокрема, теорії капіталу як продуктивного ресурсу економічної 

діяльності, що одержала обґрунтування в роботах таких класиків економічної 

думки, як А. Сміт, Д. Рікардо, К. Маркс та ін. По-друге, це одне з 

найважливіших с точки зору досліджень мобільності, поняття "капітал" 

увійшло до базових понять багатьох соціологічних теорій. 

П. Бурдьє ідентифікує чотири основні форми "капіталу" - економічний, 

культурний, соціальний і символічний, - які спільно визначають агентів у 

їхній боротьбі за позиції усередині соціального простору. Наявний розподіл 

капіталів у просторі соціальних стосунків, близькість до тих або інших 

комбінацій капіталів, згідно з П. Бурдьє, детермінує схожі умови існування 

людей, схожі диспозиції і схожі соціальні практики, пов'язані з боротьбою за 

капітали і соціальні позиції, які ними визначаються. Боротьба за такі 

капітали, зауважує П. Бурдьє, визначає і процес соціальної диференціації. 

Останній, якраз і виявляється у відмінностях моделей соціальної (серед 

іншого й професійної) діяльності та моделей споживання, між якими існує 

безпосередній зв'язок [168]. 

Виникненню концепції соціального капіталу багато в чому сприяла 

розробка у 1960-і роки концепції людського капіталу, обґрунтованої, 

зокрема, в роботах Г. Беккера [173]. Концепція людського капіталу доводила 

економічну продуктивність інвестицій у формування та розвиток 

професійних навичок, застосовуючи для цього економічні моделі 

продуктивності, витрат і прибутку. При цьому, в якості джерела людського 

капіталу визначалася індивідуальна здатність до навчання, використання 

отриманих знань і навичок, а сам він ставав предметом індивідуального 

акумулювання, подібно до фізичного або фінансового капіталу. 

Продовженням зазначеного підходу стала розробка проблематики ролі 

соціальних зв'язків як джерела економічних ресурсів. У цьому значенні 

термін "соціальний капітал" використовувався в західній соціології в 1960-і й 

1970-і роки, зокрема в роботах Г. Лоурі. Економіст Г. Лоурі у своїй критиці 

неокласичної економічної теорії доводив, що ортодоксальні економічні теорії 
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занадто індивідуалізовані, сфокусовані виключно на індивідуальному 

людському капіталі. Г. Лоурі наводив приклад ситуації расової нерівності на 

ринку праці, виокремлюючи такі її причини, як успадкування від чорних 

батьків убогих матеріальних ресурсів і низьких освітніх можливостей, а 

також відсутність у молодих чорних працівників зв'язків на ринку праці і, як 

наслідок, нестача інформації про потенційні можливості [172, 208]. 

Систематичний аналіз концепту був запропонований П. Бурдьє, що 

розвив ідеї К. Поланьї. Специфіка соціального капіталу визначається 

стосунками взаємного обміну очікуваннями, які підтримуються існуючими в 

конкретному суспільстві ринками й культурами. П. Бурдьє визначає 

соціальний капітал як "сукупність фактичних або потенційних ресурсів, 

пов'язаних із володінням стійкою мережею більш чи менш інституалізованих 

відносин взаємного знайомства або визнання – інакше кажучи з членством у 

групі" [168, с. 66].  

Таке визначення підкреслює, що соціальні мережі не виникають самі 

по собі, а конструюються через залучення спеціальних стратегій, 

орієнтованих на інституціоналізацію групових відносин. Інституціоналізація 

соціальних зв'язків дозволяє використовувати їх як надійне джерело 

одержання інших соціальних зисків.  

Реалізація соціального капіталу зазвичай можлива через його 

конвертацію в інші значимі форми капіталу. Так, використовуючи соціальні 

капітали, актори можуть одержувати прямий доступ до економічних 

ресурсів; можуть збільшувати свій культурний капітал через контакти з 

експертами, компетентними людьми, що втілюють культурний капітал; 

можуть приєднуватися до інститутів, пов'язаних із присудженням, 

розподілом привілеїв. З іншого боку, набуття соціального капіталу вимагає, у 

свою чергу, вкладення економічних, культурних, символічних ресурсів. Хоча 

П. Бурдьє й стверджує, що результати володіння соціальним і культурним 

капіталами можуть бути зведені до економічного капіталу, вони не можуть 

розглядатися як його альтернативні форми. Соціальні й культурні капітали 
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мають власну динаміку й характеризуються, порівняно з економічним 

капіталом, більшою невизначеністю й меншою прозорістю. 

Важливий внесок до розвитку концепції соціального капіталу зробили 

А. Портес та Дж. Сенсенбреннер. Як зазначає П. Шихірєв, соціальний капітал 

ці автори трактують як очікування стосовно соціальної дії в рамках 

колективу, які впливають на поведінку членів цього колективу [174]. Цим 

дослідникам також належить спроба систематизації механізмів формування 

соціального капіталу. В якості першого механізму вони виокремлюють 

ціннісну орієнтацію, адже вона, в силу того, що сама є імперативом, 

засвоєним акторами в процесі соціалізації, спонукає суб’єктів у своїй 

поведінці керуватися не лише егоїстичними мотивами. Друге джерело 

соціального капіталу дослідники вбачають у індивідуальній соціальній 

взаємодії. Соціальна реальність у межах цього напряму є утворенням із серії 

трансакцій, в ході яких відбувається обмін послугами, інформацією та 

іншими ресурсами. Третім джерелом соціального капіталу є обмежена 

солідарність: мається на увазі соціальна поведінка, орієнтована на групу. На 

думку А. Портеса, найкраще цей тип ґенези соціального капіталу описує К. 

Маркс, говорячи про зростання свідомості й солідарності класу, які 

виникають не з ціннісної орієнтації чи індивідуальних взаємних обмінів, а з 

ситуативної реакції соціальної групи, члени якої зіштовхуються із спільними 

проблемами. Цей тип солідарності призводить до того, що члени групи 

починають дотримуватися норм взаємної підтримки, що може сприйматися 

як ресурс. Дистанція між членами групи та суспільством у цьому випадку 

визначає ступінь залежності акторів від своєї групи, силу соціального 

контролю та значущість для актора власної репутації в групі. А зовнішній 

тиск на групу, або спільні для членів групи проблеми, стають головним 

фактором, що зумовлює характер соціального капіталу групи. Нарешті, 

останнім джерелом соціального капіталу, за А. Портесом є так звана 

вимушена довіра, яка базується не на безпосередній довірі до індивіда (тобто 

на впевненості в тому, що той виконає свої зобов’язання), а на вірі в те, що 
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спільнота або група спроможні притягти порушника до відповідальності 

[172]. 

Кожне з цих джерел визначає можливе одержання соціальної вигоди 

через приєднання до соціальної структури й соціальних мереж. 

Довіра є центральним елементом соціального капіталу і в теоріях 

Р. Патнема та Ф. Фукуями, де підкреслюється інституціональний аспект 

цього феномена. Крім того, за Ф. Фукуямою, специфічні риси соціального 

капіталу, які відрізняють його від інших видів капіталу, обумовлені тим, що 

механізмами відтворення соціального капіталу є релігія, традиції та історичні 

звичаї [176, с. 26]. 

Як зазначає О. Куценко, дискусії з приводу соціального капіталу, його 

сутності й ролі у визначенні соціальних можливостей, показують корисність 

концепту, принаймні, з двох причин: 

– цей концепт фокусує увагу на позитивних наслідках соціальних 

комунікацій, спілкування; 

– він показує, як можуть неекономічні ресурси бути важливим джерелом 

соціального впливу [57]. 

Поняття "соціальний капітал" має особливе значення для розуміння 

причин, можливостей та наслідків соціальних переміщень, і міграції зокрема.  

Як уже зазначалося, дослідники міграцій так само рідко звертаються до 

результатів досліджень соціальної мобільності, як і дослідники соціальних 

переміщень беруть до уваги міграції та пов’язані з ними теоретичні і 

практичні напрацювання. Саме тому такі випадки заслуговують на особливу 

увагу. 

Саме звернення до поняття соціального капіталу дозволило Т. Файсту 

дійти ряду висновків, важливих для характеристик міграційних процесів 

[177]. Зокрема, дослідник визначає, що соціальний капітал виконує різні 

функції в міжнародній міграції. Найважливіші з цих функцій: селективна 

(відбір потенційних мігрантів); дифузна (сприяння міграції через мігрантські 

мережі та організація ланцюгової міграції); об’єднавча (поєднання мереж, 
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груп і організацій у міграційні системи); адаптаційна (стосується як адаптації 

в новій країні, так і реадаптації при поверненні до країни походження).  

Функції соціального капіталу в міграційних переміщеннях 

реалізуються через різних акторів і їх багатоваріантне поєднання. В цьому 

контексті акторами можуть виступати окремі індивіди, групи, організації, з 

урахуванням різних варіантів їхньої взаємодії. 

Селективна функція соціального капіталу проявляється, в першу чергу, 

на етапі формування міграційного потенціалу. На цьому етапі важливу роль 

відіграють різного роду соціальні зв’язки, які є складовою частиною 

соціального капіталу. Численні емпіричні дослідження свідчать про 

залежність формування міграційних настанов та їх реалізації від наявності 

родинних, дружніх, сусідських, колежанських, професійних та інших зв’язків 

потенційних мігрантів у країні їхнього походження. 

Різні прояви соціального капіталу і те, що отримують навзаєм індивіди, 

які його використовують, стають ключовими ресурсами. Ці ресурси можуть 

рухатися разом із мігрантами або залишатися іммобільними разом із людьми, 

які не вдаються до переміщень. В результаті з'являються різного роду мережі, 

що пов'язують міжнародних мігрантів з їхніми відносно нерухомими 

значущими іншими. Від ключових ресурсів залежить характер мережі і те, як 

ці мігрантські мережі взаємодіють із різними організаціями та установами, 

такими як рекрутингові агентства, організаціями у справах біженців, 

іммігрантськими спільнотами і, навіть, національними державами, 

поєднуючи їх у великих мережах міграції. 

На етапі переміщення актуалізується дифузна функція соціального 

капіталу. Від характеру зворотних зв’язків після успішного переїзду індивіда 

залежить і можливе утворення міграційного ланцюга. Зворотні зв’язки 

стають важливим фактором функціонування причинного механізму міграції і 

впливають на обсяги окремого міграційного потоку. Позитивні зв’язки 

можуть сприяти зростанню міграційних потоків до можливої критичної 

точки. Але виникають і негативні зворотні зв'язки, які тримають обсяг 
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міграції відносно сталим. Існує велика кількість емпіричних доказів того, що 

соціальні та символічні зв'язки мігрантів і біженців не розриваються відразу 

ж після прибуття до країни призначення. Такі зв’язки можуть бути 

передумовою для повернення до країни походження. Репатріанти можуть 

перетворити мережу зв'язку з односпрямованої на двосторонню систему. 

Об’єднавча функція проявляється у встановленні сталих зв’язків між 

тими, хто поїхав, і тими їхніми близькими, хто залишився в країні 

походження. Найбільш тісні зв’язки між країною походження і країною 

призначення встановлюються через сезонну та циркулярну міграцію. У 

випадку рідких повернень додому і затримки за кордоном на тривалий час чи 

на постійній основі ці зв’язки підтримуються, зазвичай, грошовими 

переказами родині чи вкладанням коштів у розвиток рідного селища. З 

плином часу такі транснаціональні зв'язки, на думку Т. Файста, можуть 

перерости в більш міцні форми транснаціональних просторів [177]. 

Функція адаптації включає в себе різні форми інтеграції в країні 

імміграції або реінтеграції в колишній країні походження в економічній, 

політичній і культурній сферах. Більшість міжнародних мігрантів у будь-якій 

країні призначення мають проблеми, з якими вони стикаються щодня. 

Найчастіше це проблеми пошуку роботи і житла, догляду за дітьми, 

визначення місця для релігійної та політичної діяльності, а також 

культурного вираження. Взаємна допомога та солідарність, які базуються на 

спорідненості, дружба і побутові стосунки, групи і організації часто 

допомагають мігрантам адаптуватися до нового середовища. Це - бабусі та 

дідусі, котрі допомагають доглянути за дітьми тоді, як мати і батько на 

роботі; віддалені родичі, які використовують двоюрідних-троюрідних братів 

чи сестер як дешеву і слухняну робочу силу, або односельці, які пояснюють 

основні правила роботи і життя новачкам.  

Таким чином, для зовнішньої міграції наявність зв’язків у системі, до 

якої відбувається переміщення, набуває особливого значення, особливо коли 

вони оформлюються в міграційні мережі. Такі мережі, що складаються з 
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набору міжособистісних зв’язків між мігрантами, колишніми мігрантами і 

не-мігрантами у країнах (регіонах) походження та призначення, значно 

підвищують ймовірність переміщення, оскільки вони зменшують міграційні 

витрати та ризики.  

Перші мігранти, які переїжджали до конкретної країни, не мали там 

соціальних контактів, тому для них переміщення було пов’язане зі значними 

витратами (особливо, якщо вони перетинали кордони нелегально). Це 

характерно для будь-яких міграційних потоків на початковому етапі. Значні 

труднощі були притаманні і першій хвилі української еміграції кінця ХІХ – 

початку ХХ століття, яка характеризується як трудова переселенська 

еміграція за океан. З не меншими проблемами зіткнулися і представники 

сучасної української трудової міграції, основну масу якої становлять так 

звані "заробітчани", тобто українці, що виїхали за кордон з метою 

працевлаштування [209]. Після того, як перші мігранти влаштувалися у 

місцях вселення, витрати на потенційне переміщення для їхніх друзів, 

родичів, колег та знайомих значно зменшуються. Це стосується монетарних 

витрат на переїзд та облаштування, інформаційних і пошукових (час, гроші 

та зусилля, що витрачаються на пошук та отримання роботи), 

альтернативних витрат (заробітки, що могли б здобути мігранти протягом 

часу подорожі та пошуку роботи у місці призначення), психологічних 

потрясінь (пов’язані зі зміною оточення та навколишнього середовища). 

Згадані витрати наявні в усіх міграційних переміщеннях, вони зростають 

прямо пропорційно до збільшення відстані переїзду і значно підвищуються, 

коли йдеться про перетин державних кордонів, тобто про зовнішню міграцію 

[178]. 

Існує думка, зокрема серед представників теорії міграційних мереж, що 

перші потоки мігрантів походять із середнього та вищого за середній класів 

соціальної ієрархії і відрізняються підвищеною стійкістю до стресів, високим 

освітнім рівнем тощо. Певною мірою це підтверджується і характером 

сучасної української еміграції, яка виникла як форма суспільної 
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самодіяльності в умовах, коли звичні соціальні відносини руйнувалися, а нові 

створювалися вкрай повільно й неефективно. Втративши державну опіку, 

найбільш ініціативні й хоробрі спробували забезпечити свою зайнятість, 

освіту й медичне обслуговування, виживання своїх сімей, виїжджаючи на 

роботу за кордон. Самостійно, без знання мов і закордонних зв'язків, яких 

просто не могло бути в громадян раніше закритої країни, українці освоювали 

міжнародний ринок праці. Як наслідок, сучасну еміграцію українців 

відрізняє чітко економічний характер, значна частка високоосвічених людей, 

активна участь жінок, різноманітна географія країн призначення [210]. 

Поступово, коли міграційні мережі розростаються і охоплюють все 

більшу кількість населення, витрати на переміщення падають, міграційні 

потоки стають все менш селективними та починають представляти общину 

або суспільство, з яких походять мігранти, загалом [211, с. 15]. 

Таким чином, система зв'язків, яка є складовою капіталу індивіда, з 

іншого боку, є системою взаємодії, і витрати на переміщення повертаються 

лише у випадку, коли відбувається взаємний обмін між учасниками цієї 

системи. 

Аналіз явища соціального капіталу дає змогу виокремити три його 

найважливіші структурні компоненти: соціальне відношення як таке, завдяки 

якому індивіди можуть мати доступ до ресурсів їхніх партнерів у 

спілкуванні; обсяг і якість доступних ресурсів партнера спілкування й 

відношення взаємності обміну.  

Крім того, що особливо важливо для аналізу міграцій, соціальний 

капітал, щоб залишатися продуктивним, вимагає постійної "підтримки": 

соціальні зв'язки слабшають, якщо суб'єкти перестають підтримувати 

регулярні контакти, однак, на відміну від людського капіталу, індивід не 

може самостійно розвивати соціальний капітал - він вимагає спільних зусиль 

декількох сторін. Соціальний капітал, на відміну від інших форм, найбільш 

тісно пов'язаний з іншими формами капіталу, а саме: його існування 

припускає обов'язкову присутність інших значущих капіталів. 
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З точки зору аналізу міграційних процесів, у феномені соціального 

капіталу можна виокремити структурний (соціальні мережі) і змістовний 

(цінності, норми, довіра) аспекти, що знаходяться в рефлексивному 

відношенні (примат структурно-мережевого базису над культурно-

символічною надбудовою корегується під час осмислення процесів 

репродукції соціального капіталу). З іншого боку, культурно-цивілізаційні 

відмінності зумовлюють змістовну специфіку форм соціального капіталу, але 

не детермінують його формальної структури. Акцент на мережах як 

структурній складовій феномена є необхідним для того, аби аналітично 

відокремити соціальний капітал від його емпіричних наслідків та суміжних 

понять. Феномен соціального капіталу слід розглядати одночасно на 

індивідуальному і колективному рівнях. Гранично індивідуалістично 

зорієнтована інтерпретація соціального капіталу змістовно збігатиметься з 

теорією людського капіталу, гранично колективістська розчинить феномен у 

широкому понятті соціального. 

Як при розгляді міграційних переміщень, так і при розгляді 

соціального капіталу застосовується поділ на три функціональні рівні: мікро-, 

мезо- і макро. Такий розподіл не свідчить про відокремлене існування 

різнорівневих форм міграції чи соціального капіталу, натомість йдеться про 

один і той самий феномен із різних ракурсів. 

До понять, що були сформульовані й розвинуті в ході досліджень 

соціальної мобільності і які мають важливе значення для аналізу міграційних 

переміщень, належать поняття соціального статусу і соціальної стратифікації. 

Міграційне переміщення – це переміщення між позицією в одній соціально-

територіальній системі до позиції в іншій, що актуалізує потребу визначення 

основних характеристик цих позицій і факторів трансформацій, які 

відбуваються в результаті переміщення. 

Більшість українських соціологів погоджуються з тим, що соціальну 

стратифікацію можна розглядати водночас і як процес, і як результат 

соціального розшарування елементів соціальної структури. Як процес, це - 
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підтримуване інституційними зразками, нормами, а також легітимними 

і нелегітимними моделями реальної поведінки (практиками) відтворення 

нерівного доступу соціальних суб’єктів до дефіцитних благ і ресурсів. Як 

результат - це ієрархічне, вертикальне розміщення членів суспільства щодо 

міри володіння й розпорядження певними благами [212]. 

У сучасній соціологічній науці існує багато підходів як до розуміння 

соціального статусу, так і до прояву статусних диспозицій та супутніх щодо 

феномена соціального статусу явищ, таких як маргінальність, елітність тощо.  

В широкий науковий обіг поняття соціального статусу було введене 

М. Вебером, у роботах якого в якості основних вимірів соціальної 

стратифікації виступають статус, клас і влада [213]. При цьому клас 

трактується як велика група людей, які знаходяться в одноковому становищі 

щодо економічних інтересів, власності і можливостей отримання 

доходу; влада пояснюється як участь людей в організаціях, що мають вплив 

на прийняття важливих рішень; статус, за М. Вебером, - це суспільне 

визнання (престиж) у вигляді позитивних або негативних привілеїв. На його 

думку, статус визначається виходячи із стилів життя, що включають в себе 

типові способи проведення вільного часу, спілкування, вибору і 

облаштування місця проживання, вибору одягу тощо. Спосіб розподілу 

престижу, поваг та почестей в суспільстві між типовими групами М. Вебер 

називає системою статусів або статусним порядком. В згаданому контексті 

важливим поняттям, що було введене М. Вебером, є і поняття статусної 

групи. На відміну від класів, стратифікованих за рівнем економічного стану, 

статусні групи стратифіковані саме за особистими принципами споживання 

благ, які виявляються у способі життя. Таким чином, веберівська статусна 

ситуація визначається соціальною оцінкою пошани і знаходиться у сфері 

розподілу престижу, а статусний престиж насамперед виражається у тому, 

що від усіх, хто претендує належати до певного кола осіб, очікується 

особливий спосіб і стиль життя [214]. 
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В теоріях соціальної мобільності стратифікація є однією з основних 

характеристик соціального простору, в якому визначаються позиції індивідів 

і між якими відбуваються їх переміщення. В результаті, саме поіменованими 

теоріями був зроблений значний внесок у розвиток цих понять. 

Значну увагу розвиткові поняття стратифікація приділено в теорії 

соціальної мобільності П. Сорокіна. Так, за його визначенням, "соціальна 

стратифікація - це диференціація якоїсь певної сукупності людей (населення) 

на класи в ієрархічному ранзі. Вона знаходить вираження в існуванні вищих і 

нижчих верств. Її основа й сутність - у нерівномірному розподілі прав і 

привілеїв, відповідальності й обов'язку, наявності або відсутності соціальних 

цінностей, влади й впливу серед членів тієї або іншої спільноти" [3, с. 303]. 

Форми виразу стратифікації є дуже варіативними. Однак усе їхнє 

різноманіття П. Сорокін пропонував групувати в три основні форми: 

економічна, політична й професійна стратифікація. Їх наявність П. Сорокін 

діагностує за схемою: "Якщо економічний статус членів якогось суспільства 

неоднаковий, якщо серед них є як імущі, так і незаможні, то таке суспільство 

характеризується наявністю економічної нерівності, що виражається в 

різниці доходів, рівня життя, в існуванні багатих і бідних верств населення. 

Так само, якщо в межах якоїсь групи існують ієрархічно різні ранги 

авторитетів і престижу, звань і почестей, якщо існують ті, хто керує, й 

керовані, тоді незалежно від термінів (монархи, бюрократи, хазяї, 

начальники), це означає, що така група є політично диференційованою. Якщо 

ж члени якогось суспільства розділені на різні групи за родом їхньої 

діяльності, занять, а деякі професії при цьому вважаються більш 

престижними порівняно з іншими, і якщо члени тієї або іншої професійної 

групи діляться на керівників різного рангу й на підлеглих, то така група є 

професійно диференційованою" [3, с. 303]. 

Важко не погодитись з постулатом, що, як правило, всі вони тісно 

переплетені. Люди, що належать до вищої верстви в якомусь одному 

відношенні, зазвичай належать до того самого шару й за іншими 
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параметрами; і навпаки. Представники вищих економічних верств одночасно 

належать до вищих політичних і професійних верств. Незаможні ж, як 

правило, позбавлені цивільних прав і перебувають у нижчих верствах 

професійної ієрархії. Звичайно, це лише загальне правило, яке лишає місце 

для багатьох винятків і неочевидних випадків. Так, приміром, найбагатші 

далеко не завжди перебувають на вершині політичної або професійної 

піраміди, і не в усіх випадках бідняки займають найнижчі місця в політичній 

і професійній ієрархії. Це означає, що взаємозалежність трьох форм 

соціальної стратифікації є далекою від досконалості, тому що різні верстви 

кожної з форм не повністю збігаються одна з одною. Точніше, вони 

збігаються, але лише частково, тобто до певного ступеня [3, с. 304]. 

Для досліджень міграції принциповим є те, що будь-яка організована 

соціальна група завжди є соціально стратифікованою. Не існувало й не існує 

жодної постійної соціальної групи, що була б "пласкою" і в якій усі її члени 

були б рівними. Суспільства без розшарування, з реальною рівністю їхніх 

членів - міф, що так і ніколи не став реальністю за всю історію людства. 

Отже, очевидно, що переміщуючись між групами, що належать до різних 

соціально-територіальних систем, практично неможливо зберегти незмінним 

статус, який був у попередній системі.  

Говорячи про економічний статус якоїсь групи, П. Сорокін пропонував 

виокремити два основні типи флуктуації. Перший стосується економічного 

падіння або підйому групи; другий – зростання або скорочення економічної 

стратифікації усередині самої групи. Перше явище виражається в 

економічному збагаченні або збіднінні соціальних груп у цілому; друге 

виражене в зміні економічного профілю групи або в збільшенні чи зменшенні 

висоти, так би мовити, крутизни, економічної піраміди [3, с. 305]. 

Чи піднімається група до більш високого економічного рівня чи 

опускається - питання, що, на думку П. Сорокіна, загалом може бути 

вирішене на основі коливань подушного національного доходу й багатства, 

вимірюваних у грошових одиницях. На тому самому матеріалі можна 
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виміряти порівняльний економічний статус різних груп. За цим критерієм він 

формулює такі твердження: 

– Добробут і дохід різних суспільств істотно змінюється від однієї країни 

до іншої, від однієї групи до іншої.  

– Середній рівень добробуту й доходу в тому самому суспільстві не є 

сталим, а змінюється в часі. 

 Оперуючи не цілими націями, а менш широкими територіальними 

групами (провінції, області, графства, різні райони міста, села, серед них і 

сімейства, що живуть по сусідству), зазначає П. Сорокін, ми прийдемо до 

такого самого висновку: середній рівень їхнього матеріального добробуту й 

доходу коливається [3, с. 307-314]. 

Аналізуючи політичну стратифікацію, П. Сорокін формулює ряд 

тверджень, які, на нашу думку, також дають підстави для аналізу міграційних 

процесів з цієї точки зору: 

– Висота профілю політичної стратифікації змінюється від країни до 

країни, від одного періоду часу до іншого. 

– У цих змінах немає постійної тенденції ні до вирівнювання, ні до 

збільшення стратифікації. 

– Не існує постійної тенденції переходу від монархії до республіки, від 

самодержавства до демократії, від правління меншості до правління 

більшості, від відсутності урядового втручання в життя суспільства до 

всебічного державного контролю. Немає також і зворотних тенденцій. 

Вважаємо, що на особливу увагу при аналізі міграційних переміщень, і 

зокрема їхніх наслідків, заслуговує твердження П. Сорокіна, що серед безлічі 

суспільних факторів, які сприяють політичній стратифікації, значну роль 

відіграє збільшення розмірів політичного організму й різнорідність складу 

населення. Збільшення розміру політичної організації збільшує 

стратифікацію, насамперед, тому, що більш численне населення диктує 

необхідність створення більш розвиненого й великого апарату управління. 

По-друге, збільшення розміру політичної організації приводить до 
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збільшення політичної стратифікації, тому що більша кількість членів 

розрізняється між собою за своїми внутрішніми здібностями і набутими 

талантами. 

З такої самої причини зростання неоднорідності населення приводить 

до посилення політичної нерівності. "Фізично неможливо бути однаковими 

чоловікові й дитині, генієві й ідіотові, слабкому й сильному, чесному і 

безчесному тощо. Коли в одному й тому самому політичному організмі є раб 

і англійський пер, тубілець із Конго й професор з Бельгії, то ви можете 

проповідувати рівність скільки вам буде завгодно, але воно, проте, існувати 

не буде. З'явиться стратифікація, хочете ви того чи ні" [3, с. 335]. 

Крім того, зазначені П. Сорокіним як результати поглинання одного 

політичного організму іншим (через війни або інші види насильства) 

емоційні симпатії й антипатії, пристрасть до влади, боротьба за існування 

слабість однієї частини населення й сила іншої, які повинні привести до 

позбавлення цивільних прав перших і до збільшення привілеїв останніх, є 

характерними і для міграційних процесів. 

Відповідно, зменшення розміру політичного організму або зменшення 

різнорідності його населення приводять до зменшення стратифікації. Як 

специфічну форму зменшення різнорідності П. Сорокін розглядає факт 

тривалого часового й просторового співіснування певного населення в межах 

того самого політичного організму. Таке співіснування означає тривалий 

соціальний контакт і взаємодію, за яких відбувається зростання однорідності 

у звичках, манерах, соціальних традиціях, ідеях, віруваннях і в 

"однодумності". Це, відповідно, має привести до зменшення соціальної 

стратифікації [3, с. 336]. 

Як зазначає П. Сорокін, профіль політичної стратифікації є більш 

рухомим, і коливається він у більш широких межах, частіше й 

імпульсивніше, ніж профіль економічної стратифікації. У будь-якому 

суспільстві постійно йде боротьба між силами політичного вирівнювання й 

силами стратифікації. Іноді перемагають одні сили, іноді верх беруть інші. 
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Коли коливання профілю в одному з напрямів стає занадто сильним й різким, 

протилежні сили різними способами збільшують свій тиск і приводять 

профіль стратифікації до стану рівноваги [3, с. 334-352]. 

Значна увага приділена П. Сорокіним і професійній стратифікації 

[3, с. 353-372]. Професійна стратифікація, на його думку, виявляється в двох 

основних формах: у формі ієрархії основних професійних груп 

(міжпрофесійна стратифікація) і у формі стратифікації всередині кожного 

професійного класу (внутрішньо-професійна стратифікація). Вважаємо, що 

для розуміння причин і наслідків різних видів соціальної мобільності, і для 

міграції зокрема, важливим є зауваження, що, як правило, інтелектуальні 

професії вважалися більше високими й престижними, ніж професії, пов'язані 

з фізичною працею, а зміну в співвідношенні й у відносній значимості цих 

двох основних професійних класів можна розглядати як флуктуацію профілю 

професійної стратифікації в цілому.  

Положення сорокинського підходу до розуміння стратифікації мали як 

послідовників, так і критиків. Наприклад, явним послідовником, на думку 

Н. Коваліско, є Д. Ленські, який, спираючись на теорію мобільності 

П. Сорокіна, розглядав рангові порядки для кожного члена соціальної групи 

або суспільства у вигляді ряду паралельних площин, кожна з яких показує 

зміну певного статусу особи в часі [212]. Із початку свого життєвого шляху в 

кожний момент часу індивід має певну позицію у кожній із статусних 

площин. З часом його статуси можуть підвищуватися або знижуватися (за 

винятком статусу "соціальне походження"). При цьому індивід може займати 

одночасно різні позиції в межах різних рангових порядків (дохід, вік, посада, 

походження, влада, освіта, престиж тощо). Вважаємо, що таку методику 

оцінки позиції індивіда може актуалізувати розуміння різниці між 

статусними площинами в різних соціально-територіальних системах і вплив 

цієї різниці на оцінку міграційних переміщень, які відбуваються не тільки в 

часі, а й у просторі. 
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З точки зору аналізу міграційних процесів, ряд положень 

сорокинського підходу до стратифікації вважаємо особливо важливими. 

Зокрема, різниця в стратифікаційних порядках різних соціально-

територіальних систем вимагає: для визначення зміни соціальної позиції 

індивіда, яка відбувається в результаті міграційного переміщення, слід 

щонайперше порівняти ці порядки. 

Крім того, важливим для характеристик міграції вважаємо положення 

про зростання стратифікації внаслідок збільшення чисельності населення та 

зростання його розмаїття. Зокрема, підтвердженням цього положення є 

розширення та ускладнення державних структур у сфері імміграційного 

контролю [201, 215]. Крім того, у сучасному світі в багатьох країнах, 

особливо європейських, міграційні процеси мають більший вплив на 

кількість населення, ніж природній демографічний рух. В результаті, саме 

міграція може розглядатися як один із найвагоміших факторів трансформації 

стратифікаційних порядків, в першу чергу систем реципієнтів. Хоча 

П. Сорокін робить свій висновок стосовно впливу збільшення чисельності 

населення та зростання його розмаїття лише для політичної стратифікації, 

але міграційні процеси дають багато прикладів впливу цих факторів і на 

економічну і на професійну диференціацію. 

Що стосується самого розуміння соціального статусу (позиції), то за П. 

Сорокіним, визначити положення людини чи якогось соціального явища в 

соціальному просторі означає визначити його (їхнє) відношення до інших 

людей та інших соціальних явищ, які беруться за "точки відліку". Такими 

"точками відліку" можуть бути окремі люди, групи, сукупність груп. Тобто 

для визначення положення індивіда в соціальному просторі необхідно: по-

перше, вказати приналежність індивіда до певних груп; по-друге, виявити 

відносини між певними групами всередині соціальної спільноти; по-третє, 

визначити відношення цієї спільноти до інших спільнот, що складають 

людство [3, с. 300]. 
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Розуміння складності практичного застосування такого 

релятивістського підходу викликає критику з боку сучасних дослідників [82]. 

Але, на нашу думку, саме для міграційних процесів, які мають глобальний 

характер, таке виявлення взаємостосунків різного рівня є необхідним, хоча й, 

безумовно, складним. 

Відповідно до концепції П. Бурдьє, позиція будь-якого агента в 

соціальному просторі визначається стосовно трьох полів влади: а) 

економічний капітал; б) культурний і соціальний капітали; в) символічний 

капітал, звичайно називаний престижем, репутацією, ім'ям тощо. Як 

підкреслював П. Бурдьє, суб'єкти розташовуються в соціальному просторі 

відповідно, по-перше, до сумарного обсягу капіталу, а по-друге, до його 

структури, тобто співвідношення різних видів капіталу у його обсязі. При 

цьому важливою умовою мобільності є можливість конвертації різних видів 

капіталу [168]. 

У сучасній соціології соціальний статус - це узагальнювальна 

характеристика становища індивіда в суспільстві. Комплекс різних положень, 

займаних індивідом у межах однієї або декількох соціальних систем 

Р. Мертон називає "статусним набором" [152]. На його думку, статусні 

набори, очевидно, забезпечують одну базисну форму взаємозалежності між 

суспільними інститутами й підсистемами. Це випливає з того 

загальновідомого факту, що одні й ті самі люди належать до різних 

соціальних систем. Крім того, варто зазначити, що подібно до того, як групи 

й співтовариства розрізняються за кількістю і складністю соціальних статусів 

(які становлять частину їхньої структури), так і окремо взяті індивіди 

розрізняються за кількістю і складністю статусів, що складають їхній 

статусний набір. Ні в кого з тих, хто належить до "складної соціальної 

структури, немає однаково складних статусних наборів" [152, с. 554]. За 

Р. Мертоном, статусний набір охоплює: професію, кваліфікацію, освіту, 

характер виконуваної праці, посаду, матеріальне становище, наявність влади, 

партійну і профспілкову належність, ділові відносини, належність до 
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демографічних або етнічних груп (національність, релігійність, вік, сімейне 

становище, родинні зв'язки). 

Важливим доповненням до розуміння поняття "соціальний статус", на 

нашу думку, є визначення Е. Гіденса, відповідно до якого соціальна позиція 

трактується як соціальна ідентичність, що передбачає певне коло прав і 

обов'язків, які актор, що відповідає цій ідентичності (або "особа", що займає 

цю позицію), може активізувати або виконати: ці права й обов'язки 

формують рольові приписи, пов'язані з тією або іншою позицією [216, 

с. 142].  

Для українських мігрантів підтвердження зв’язку між міграцією і 

трансформацією ідентичностей індивідів міститься в дослідженні 

І. Прибиткової [217]. Серед іншого, вона констатує, що трудові мігранти 

відрізняються від співвітчизників, які не вдавалися до роботи за межами 

України, цілою низкою характеристик, серед яких більш високі оцінки 

власного соціального статусу, вищий адаптаційний потенціал, раціоналізм у 

виборі життєвих стратегій, висока мотиваційна напруженість. Крім того, для 

них характерні нові способи й стандарти поведінки на ринку праці, інший 

образ і стиль життя, специфічні зразки соціальної поведінки тощо. Саме 

трансформації ідентичностей всіх учасників міграційних процесів може, на 

нашу думку стати основою нової типології мігрантів [218]. 

Більшість сучасних соціологів згодні із запропонованим Р. Лінтоном 

поділом статусного набору на дві принципово різні складові. На думку 

Р.Лінтона, у суспільстві розвиваються два типи статусів – приписаний і 

досягнутий. Приписані (задані, привласнені) статуси – це статуси, якими 

індивіди наділені без врахування їхніх схильностей і здібностей. Вони 

передбачувані, й підготовка до них розпочинається від народження. 

Досягнуті ж статуси такі, що не закріплюються за індивідами від 

народження, але відкриті для досягнення на основі конкуренції і особистих 

зусиль [219, с. 29]. 
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Крім того, серед статусів вирізняють інтегральний та допоміжні. Іноді 

їх взаємодія може спричиняти внутрішні особистісні конфлікти, які також є 

факторами формування міграційних настанов, вибору шляхів переміщення і 

підходів до інтеграції у новій соціальній системі [220]. 

Особливості різних за характером міграційних процесів, зокрема той 

факт, що міграції можуть бути як постійні, які також називають 

переселенськими, незворотними, стаціонарними або лінійними, так і 

тимчасовими (зворотними, обертовими, круговими, циркулярними, 

маятниковими) актуалізує такі поняття, як тимчасовий, епізодичний 

множинний статус. Набуття статусу в різних соціально-територіальних 

системах також потребує розгляду соціального статусу з точки зору 

множинної ідентичності. 

В результаті розгляду проблеми соціального статусу в новітніх 

соціологічних концепціях О. Фудорова дійшла висновків, з якими ми 

практично згодні [221]. Так, вона зазначає, що численні дослідження з 

позицій різноманітних підходів та інтерпретацій поступово зосередилися 

навколо кількох основних тем, поєднання яких дає певні уявлення про 

сутність явища статусу і його значення для особистості та суспільства. 

Внаслідок цього сформульовані такі постулати: 1) статуси поєднують 

об'єктивне і суб'єктивне; 2) статуси детермінують соціальні переміщення та 

соціальну мобільність; 3) статуси є невід'ємними властивостями колективів 

(організацій), соціальних груп; 4) статуси з'єднують індивіда із соціальною 

структурою. Крім того, в багатьох теоріях інтерпретація статусу дається як 

низка ієрархічно розташованих позицій, через які індивіди рухаються у 

впорядкованій і передбачуваній послідовності, а стратифікація розглядається 

як система статусів. 

Водночас, у сучасній, зокрема українській, соціології поширеним є 

поняття статусоутворювальних практик. Як зазначає Н. Коваліско, 

статусноформуючі практики – це система взаємозв’язаних вчинків і дій, що 

здійснюються соціальними суб’єктами в просторі нерівностей суспільства з 
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метою закріплення соціального становища чи підвищення соціального 

статусу. Такі практики вибудовуються індивідами на основі життєвих 

уявлень, цілей і домагань, власних потреб і ресурсів для їх досягнення, а 

також життєвих стратегій, які можна розглядати як певну спрямованість 

поведінки, обумовлену різними чинниками й умовами вибору [212]. Гадаємо, 

що є достатньо підстав розглядати міграційну поведінку саме як практику 

формування нових та множинних статусів. 

Виходячи з вище викладеного, вважаємо, що категорії і поняття теорій 

соціального простору можуть слугувати релевантним інструментом аналізу 

міграційних переміщень. Водночас, практичні дослідження соціальної 

мобільності дають змогу провести аналогії між цими видами мобільності і 

можуть сприяти розвитку методологічних засад вивчення міграції [222, 223].  

На нашу думку, для комплексного дослідження міграційних процесів 

важливими є сформульовані П. Сорокіним в межах теорії соціальної 

мобільності поняття механізмів, які, з одного боку, є каналами соціальної 

мобільності, які він назвав "ліфтами" чи "сходами" циркуляції індивідів між 

різними пластами стратифікованого суспільства, а з іншого - є механізмами 

"сепарації", тобто механізмами соціального тестування, відбору та розподілу 

індивідів у межах різних соціальних страт [3]. Саме тому вважаємо 

доцільним більш детально розглянути їх у наступній частині роботи. 

 

2.2. Роль загальносуспільних та специфічних механізмів 

регулювання мобільності для міграційних переміщень 

 

Важливим, на нашу думку, досягненням у формуванні евристичного 

потенціалу теорій соціальної мобільності є поняття соціальних механізмів, 

що здійснюють важливі функції при соціальному переміщенні. Власно, 

соціальні нерівності, які є однією з основних причин соціальної мобільності, 

обумовлюються тими перспективами і можливостями, котрі задаються 
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механізмами відтворення (закріплення) або досягнення іншого соціального 

статусу і пов’язаного з ним стилю життя. 

За словниковим визначенням "соціальний механізм – сукупність 

прийомів, технологій реалізації соціальних цілей, досягнення певного 

результату, задоволення суспільних та індивідуальних потреб" [206, с. 264]. 

Саме в межах теорії соціальної мобільності П. Сорокін сформулював 

поняття механізмів, які з одного боку є каналами соціальної мобільності, і які 

він назвав "ліфтами" чи "сходами" циркуляції індивідів між різними 

пластами стратифікованого суспільства, а з іншого боку є механізмами 

"сепарації", тобто механізмами соціального тестування, відбору та розподілу 

індивідів в межах різних соціальних страт [3]. В межах однієї соціально-

географічної системи це практично ті самі механізми, що й канали соціальної 

циркуляції.  

Оскільки міграційне переміщення відбувається між різними соціально-

географічними системами, мігранти, на відміну від суб’єктів інших видів 

соціальних переміщень, стикаються як з особливостями функціонування 

загальносуспільних механізмів, так і з специфічними соціальними 

механізмами мобільності.  

Як на думку П. Сорокіна, так і в сучасних дослідженнях соціальної 

мобільності функції таких механізмів зазвичай виконують різні соціальні 

інститути. Серед тих, що існують як в різних, так і в тому самому суспільстві, 

але в різні періоди його існування, завжди є кілька каналів найбільш 

характерних для даного суспільства. Найважливішими серед цих соціальних 

інститутів є: сім'я, освіта, армія, церква, політичні, економічні і професійні 

організації.  

Сім'я є важливим соціальним механізмом мобільності індивіда через 

свій багатоаспектний вплив як на його початковий статус, так і на 

можливості і спрямування його подальших переміщень. Саме соціальний 

статус сім'ї є основою "приписуваного статусу" – тобто сукупності 

характеристик, що зумовлені обставинами та перебувають поза контролем 
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окремого індивіда. До таких характеристик належать: стать, вік 

національність, місце проживання та соціальне походження батьків і таке 

інше. Але сім'я відіграє значну роль і у формуванні "досяжного статусу". 

Соціальні позиції індивідів детермінуються двома базовими ресурсами, які 

П. Бурдьє називав економічним та культурним капіталом. Накопичення 

культурного капіталу є більш складним і тривалим процесом, ніж надбання 

матеріальних ресурсів, і відбувається цей процес в ході передачі в родині, під 

впливом освітньої системи, а також під впливом соціального капіталу, знову-

таки успадкованого, якій використовується як додаткова опора [168]. Саме в 

родині започатковується формування ціннісних орієнтацій людини. Ціннісні 

орієнтації можуть розглядатися як ідеологічні, політичні, моральні, естетичні 

та інші оцінювання суб’єктом навколишньої дійсності та орієнтації в ній, так 

і як спосіб диференціації об’єктів індивідом за їх значущістю. Ціннісні 

орієнтації формуються під час засвоєння соціального досвіду і виявляються у 

цілях, переконаннях, інтересах, тобто стають важливою складовою 

ідентичності особи. Саме система цінностей і ціннісні орієнтації можуть 

стати вирішальним фактором у формуванні міграційних настанов індивіда. 

Крім того, міграційні настанови можуть бути безпосередньо пов’язані з 

інтересами родини. Відповідно до положень синтетичної теорії міграцій, в 

ході соціальної, політичної та економічної трансформації, що 

супроводжується поширенням капіталістичних ринкових відносин на 

неринкові суспільства, домогосподарства, що намагаються відповідати 

структурним змінам, використовують трудову міграцію як засіб подолання 

труднощів ринкової економіки [115]. Система державного страхування у 

перехідний період є зазвичай застарілою, натомість урядові програми 

страхування від безробіття є обмеженими або взагалі відсутні. Саме тому 

домогосподарства намагаються захистити себе від ризиків неповної 

зайнятості і безробіття шляхом трудової міграції одного або кількох своїх 

членів. 
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Шлюби також можуть бути каналами вертикальної циркуляції, 

особливо коли брак з представником іншого соціального статусу. Такий брак 

зазвичай призводить одного з партнерів до соціального підйому або до 

соціальної деградації. 

Змішані браки мігрантів – з одного боку, є явищем розповсюдженим, 

але, з іншого боку, різні спільноти мають різні стратегії щодо формування 

родини і родинних відносин. Крім того, ці стратегії можуть 

трансформуватися в результаті міграційного переміщення [224]. 

Освіта також відноситься до основних каналів вертикальної циркуляції. 

Інститути освіти та виховання, яку б конкретну форму вони не мали, у всі 

віки були засобами вертикальної соціальної мобільності. У суспільствах, де 

школи доступні всім його членам, шкільна система являє собою "соціальний 

ліфт", що рухається від самого низу суспільства до самих верхів. В 

суспільствах, де привілейовані школи доступні лише вищім пластам 

населення, шкільна система є ліфтом, що рухається лише по верхнім 

поверхам соціальної будівлі, і що перевозить лише мешканців цих поверхів. 

Однак, навіть в таких суспільствах деяким індивідам з нижчих пластів 

все ж таки вдається потрапити в такий шкільний ліфт і завдяки йому 

піднятися. В сучасному суспільстві школи являють собою один з 

найважливіших каналів вертикальної циркуляції, що виявляється в різних 

формах. Не закінчивши університету чи коледжу, фактично не можливо 

досягти помітного становища серед урядових рангів, та й багатьох інших 

областях, і навпаки, випускник з університетським дипломом має можливість 

просуватися й займати урядові пости незалежно від походження та родини. 

Багато соціальних сфер та професій практично закриті для людини без 

відповідного диплома. Так, в багатьох країнах, зокрема і в Україні, індивід не 

може зайняти будь-яку посаду державного службовця, якщо не має вищої 

освіти. Відносна легкість просування завдяки школі розуміється багатьма, що 

пояснює значний наплив студентів до вищих навчальних закладів.  
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Роль шкільного каналу соціальної мобільності стає все більш значимою 

оскільки школи, по суті, взяли на себе функції, що раніше виконували 

церква, сім'я та деякі інші інститути. Як зазначає П. Сорокін, це зростання 

соціальної значимості шкіл відкриває для системи освіти можливість або 

приносити велику суспільну користі – у випадку хорошої організації, або, в 

іншому випадку, величезну шкоду [3, с. 388]. 

Про те, що освіта, інтелектуальна діяльність зберегли за собою роль 

маркеру соціального престижу та компонента соціального капіталу, що 

визнається суспільством, можна судити за непрямими показниками 

збільшення чисельності студентів вищих навчальних закладів, аспірантів та 

докторантів. Рівень усвідомлення потреби в освіті, в сучасному знанні є 

важливою характеристикою кожної окремої соціальної спільноти.  

Можна припустити, що в умовах різких змін (частіше втрати) 

соціальних можливостей для багатьох членів суспільства, ціннісно-

інституціональній невизначеності, різкому підвищенні неконсистентності 

основних параметрів соціальної структури відбувалося відмежування 

цінності культурного капіталу (освіта, доступ до творчої та інтелектуальної 

діяльності) від цінностей багатства, влади, що не стільки обмежувало його 

функції по відтворенню культури в цілому, скільки розширювало можливості 

адаптації, ціннісної і цільової орієнтації індивідів і компенсації ресурсних 

можливостей для реалізації життєвих шансів [225, с. 64]. 

 Інститут освіти широко використовується мігрантами ще на 

підготовчій стадії міграційного переміщення. Так, переважна більшість 

українських трудових мігрантів (59,5%) мала повну середню освіту, базову та 

неповну вищу – 17,3% та 13,5% – повну вищу освіту [226, с. 31]. Серед 

мігрантів, що прибули в Україну з країн Азії та Африки вищу освіту мали 

близько третини (27,6%). Були серед респондентів також особи із вченим 

ступенем (кандидат історичних наук, виходець із Китаю), а також двома 

вищими освітами. Середню школу, гімназію або ліцей закінчили 52,3%. 
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Військову, середню спеціальну та професійну освіту мали 14,2 %. Початкову 

освіту мали лише 5,9 % досліджених іммігрантів [224, с. 61]. 

Доступність освіти, з одного боку, є важливим фактором у формуванні 

міграційних настанов на початковому етапі міграції, з іншого боку - це 

важлива умова успішної інтеграції в новій соціальній системі. Так, 

неможливість отримати бажаний рівень освіти є однією з причин переїзду з 

села до міста, з невеликого міста до столиці, вступу до вишів в іншій країні. 

Водночас, на заключному етапі переміщення освіта, може значно вплинути і 

на набутий соціальний статус, і на перспективи подальшої вертикальної 

мобільності. 

Але для міжнародних мігрантів в новій країні виникають нові 

проблеми. До таких проблем належить проблема визнання дипломів про 

освіту. Навіть за умов функціонування між країнами 

походження/призначення відповідних угод, ця процедура не є простою і 

часто передбачає додаткове підтвердження кваліфікації.  

Окремою проблемою є отримання освіти дітьми та підлітками, які 

походять з мігрантських родин. Забезпечення рівного доступу дітям 

іммігрантів в порівнянні з місцевим населенням вимагає значних зусиль як 

батьків, так і державних інституцій [134, с. 66]. 

Як відзначає С. Макеєв, погіршення ситуації з доступом до вищої 

освіти (тобто звуження перспективи здійснити освітню мобільність) 

призводить до формування "нової нерівності" [24, с. 21]. 

Армія як канал соціальної циркуляції відіграє особливо важливу роль у 

військовий час, тобто в періоди міждержавних та громадянських війн, для 

яких взагалі характерно посилення процесів соціальної мобільності. Що 

стосується міграції, то військові дії є причиною територіального 

переміщення значних мас як мирного населення, так і професійних 

військових. Серед біженців (де факто) є значна частина колишніх 

військовослужбовців, які змушені були залишити свою країну після приходу 

до влади іншого режиму. Так, серед вихідців з Афганістану, які змушені були 
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залишити свою країну і приїхали в Україну, військові складали 13% [224, 

с. 64]. Зрозуміло, що їх посади і відповідний статус набудуть інші члени 

суспільства. 

В мирний час цей канал також продовжує діяти, але його роль та 

характер впливу вже інший. Від початку ХХ століття багатоетнічний склад 

військових підрозділів стає нормою. В результаті культурної взаємодії 

відбувається трансформація системи цінностей, посилення або послаблення 

власної етнічної ідентифікації і формування реального, а не навіяного 

ставлення до цінностей інших культур і народів. Особливе значення це має 

для вихідців з невеликих поселень, які зазвичай є практично гомогенними з 

цієї точки зору. Важливою функцією армії є і навчання широкого і різного за 

своїми вихідними соціальними позиціями (походження з родин з різним 

соціальним статусом) кола молодих людей. Військовослужбовці отримують 

знання та навички, які можуть сприяти їх соціальній мобільності як в межах 

армії, так і в цивільному житті. Крім того, служба в армії надає можливості 

перебування у інших країнах чи регіонах. Хоча взаємні стосунки 

військовослужбовців і місцевого населення можуть бути обмежені, але їх 

зазвичай вистачає для формування загального уявлення про відмінності між 

соціальною системою походження і тією, де відбувається проходження 

служби. Ці уявлення в свою чергу можуть слугувати факторами формування 

міграційних настанов.  

Церква була і є одним з основних каналів вертикальної соціальної 

циркуляції, але вона виконує цю роль лише тоді, коли зростає її власна 

соціальна значимість. В періоди спадку або на початку існування тієї чи 

іншої конфесії її роль як каналу соціальної стратифікації малозначима і 

неістотна. В періоди найбільш інтенсивного зростання ця роль також 

зменшується. Цей спад відбувається через тенденцію до соціальної 

езотеричності вищих церковних страт. Крім того в такі періоди відбувається 

значний приток знаті в верхні пласти церкви внаслідок легкості цього шляху 

для подальшого просування соціальними сходами. 
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Все це стосується як християнської церкви, так і інших релігійних 

організацій. Буддизм, мусульманство, даосизм, конфуціанство, індуїзм, 

іудаїзм, не дивлячись на замкнуто-кастовий характер, відігравали роль 

каналів вертикальної циркуляції у відповідних суспільствах. В періоди 

підйому та найвищого впливу вони возвеличували своїх адептів не тільки 

всередині своїх організацій, але і всередині суспільних рангів в цілому. 

Багато з них, що були відкриті на ранніх стадіях своєї історії і приймали 

послідовників з будь-яких соціальних пластів, а особливо нижчих, давали 

людям простого походження можливість піднятися до високих соціальних 

позицій.  

Особливі можливості мають представники різних конфесій і в 

реалізації міграційних переміщень. В багатьох країнах реципієнтах, де 

можливості імміграції визначаються щорічними квотами, вони віднесені до 

привілейованих категорій. Наприклад, в США для служителів церкви 

передбачена окрема категорія віз [126, c. 277]. 

Для мігрантів церква відіграє важливу роль на завершальному етапі 

міграційного процесу, тобто на етапі інтеграції в новій соціальній системі. В 

першу чергу це стосується мігрантів з інших регіонів планети, оскільки 

мігранти внутрішні, і ті, що прибули з країн з близькими культурними, 

зокрема релігійними, традиціями, мають таку саму як і вдома можливість 

задовольняти свої релігійні потреби і не відчувають себе "чужинцями" серед 

місцевих релігійних громад. Інша ситуація у вихідців з країн Сходу, для яких 

відправлення релігійних обрядів є нормою життя, і яким важко почувати себе 

комфортно у суспільствах з іншими релігійними традиціями. Не дивно, що 

важливість релігійних традицій і особливо релігійних громад в 

повсякденному житті іммігрантів відчувають навіть ті, хто звик вважати себе 

атеїстом. Саме релігійні громади відіграють важливу роль в адаптації 

іммігрантів до нових умов життя, зокрема і в Україні [224, c. 283-288]. 

Аналогічною є і роль церкви для українських мігрантів, особливо для 

тих, хто перебуває у віддалених в культурному та територіальному розумінні 
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країнах. Як зазначає О. Малиновська, на початковому етапі найважливішим 

стрижнем, навколо якого росла згуртованість українців, була церква. І 

атеїсти, і віруючі, незалежно від концесії, саме в церкві могли розраховувати 

на підтримку в безвихідних ситуаціях. У тім вакуумі, у якому 

опинилися люди без документів, без знання мови, церква не тільки 

підтримувала й утішала, але часто брала на себе невластиву їй роль надання 

соціальної допомоги, посередництва між мігрантами й роботодавцями, 

місцевою владою й т.п. [209]. 

Політичні механізми. Політичні інститути – це впорядковані 

структури, які є механізмами втілення і функціонування законів, норм 

політичної діяльності й життя, розв'язання конфліктів між політичними 

суб'єктами всередині країни та за її межами. Головним політичним 

інститутом є держава, яка має свою систему політичних інститутів [227]. 

Політичні інститути й економіка є взаємозалежними і впливають один на 

одного. Але економічне зростання не залежить тільки від наявності 

потрібних політичних інститутів. Світовий досвід дає чимало прикладів, 

коли суспільству, яке має комплекс таких інститутів, не вдається забезпечити 

економічного зростання. І навпаки, високі темпи економічного зростання 

досягаються суспільствами, інститути яких варіюються від демократичних до 

авторитарних, а економіка – від ринкової до централізованої. 

Форми взаємодії можуть бути різними. У деякі періоди політика може 

домінувати над економікою. В умовах сучасної світової кризи держави 

посилюють вплив на фінансово-економічну політику, здійснюють 

макроекономічне регулювання. Нерозвинена економіка перешкоджає 

формуванню стабільних демократичних інститутів, хоча не робить це 

неможливим. Політична стабільність можлива за умови, коли більшість 

членів суспільства в цілому задовільно оцінюють своє майнове становище і ті 

можливості, які їм відкриває національна економіка. Неефективна 

економічна система сприяє тому, що з метою задоволення своїх майнових 
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інтересів певні групи населення можуть вибрати радикальні протизаконні дії 

[228].  

Політичні організації та партії також відіграють роль каналу 

вертикальної циркуляції. Людина, яка отримала посаду навіть найвищого 

рівня, чи вступила на службу до впливового правителя, піднімається таким 

"ліфтом", оскільки в багатьох країнах існує автоматичне підвищення залежно 

від часу служб. 

Те, що стосується центральних інститутів влади чи крупних 

політичних партій, можна віднести і до дрібних місцевих організацій, 

незалежно від їх назви. Кожне місто чи село мають своїх представників 

органів влади і свою стратифікацію за доступом до різного роду ресурсів і 

можливістю керувати представниками нижчих щаблів такої стратифікації.  

Тобто, владні структури є одним з ефективних каналів соціальної 

мобільності у будь-якій соціально-географічній системі. На відміну від 

освітнього каналу, проходження якого назавжди закріплюється в 

соціальному статусі індивіда, незалежно від того на скільки саме рівень 

освіти позначиться на його подальшій соціальній мобільності, входження до 

владних структур може призвести як до підйому, так і до спуску в соціальній 

ієрархії. Особливо це характерно для систем, в яких зміна влади може 

відбуватися декілька разів за період одного людського життя. Все це 

стосується і політичних партій. Так само як для військових, так і для 

представників владних структур і політичних партій, участь в них може стати 

не тільки причиною зниження соціальної позиції, але й основною причиною 

переміщення до іншої соціально-географічної системи з метою збереження 

життя. 

Для мігрантів безпосередня участь у владних структурах є обмеженою. 

Для зовнішніх мігрантів така участь обмежена законодавчо. Як в Україні, так 

і в будь-якій іншій країні державним службовцем може бути лише її 

громадянин. Але це не заперечує можливості впливу мігрантів на владні 

структури. Зрозуміло, що реальний вплив на політику держави може 
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здійснюватися лише за умови масового характеру переміщення іноземців на 

її територію. При цьому варто пам'ятати, масовість визначається не стільки 

загальною кількістю мігрантів, скільки співвідношенням їх кількості до 

кількості місцевих жителів.  

Крім того, як рівень впливу на політичні інститути, так і можливості 

соціальних переміщень поза їх межами зростає в залежності від ступеню 

організованості мігрантів. Саме як офіційні національні товариства, так і 

неофіційні мігрантські спільноти є важливим каналом соціальної мобільності 

мігрантів в межах цих організацій.  

Серед каналів соціальної циркуляції П. Сорокін виділив і різного роду 

організації. Він розділив їх на дві групи: професійні (наукові, мистецькі 

тобто творчі) та організації по виробництву матеріальних цінностей. 

До професійних він відніс різного роду організації вчених, юристів, 

літераторів, художників, музикантів, архітекторів, скульпторів, лікарів, 

акторів та інших творчих особистостей, для яких просування всередині таких 

інституцій часто співпадало із загальним просуванням по соціальним сходам. 

Щодо організацій по виробництву матеріальних цінностей різних 

форм, то на думку П. Сорокіна: "Конкретні форми організацій, що 

збагачуються, можуть бути будь-якими – землеволодіння чи комерція, 

виробництво автомобіля чи добування нафти, гірництво чи риболовство, 

спекуляція чи бандитизм, військове пограбування. Але відповідні їм групи, 

інститути і банди завжди виконували роль каналу підйому чи падіння у 

вертикальній соціальній площині" [3, c. 397]. 

На нашу думку, на даному етапі розвитку суспільства обидві ці групи 

варто розглядати як професійні організації, оскільки сфера творчості 

перестала суттєво відділятись від виробництва благ, а в виробничій сфері 

значно зріс відсоток творчої і інтелектуальної діяльності. Відповідно, 

зменшились і відмінності між шляхами і моделями мобільності цих категорій 

(зазначимо, що така ситуація характерна лише для сучасного стану 

суспільства, а на момент розробки П. Сорокіним його теорії ці категорії мали 
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сенс). Тобто є сенс говорити про професійні організації, що можуть 

знаходитися на різних щаблях стратифікації одна відносно одної, а не про 

різні типи організацій. Зокрема, бандитські організації будуть знаходитися на 

нижчому щаблі стратифікаційного порядку за рівнем законності їх 

діяльності. А професійні організації вчених чи митців можуть займати 

нижчий або вищий рівень відносно виробничих організацій в стратифікації за 

рівнем матеріальних благ (багатства). 

 Від самих ранніх часів і протягом всієї історії спостерігається тісна 

кореляція між багатством та знатністю. В більшості сучасних суспільств, 

навіть монархічних, де знатність зберігає своє історичне значення, про неї 

варто говорити скоріше як про систему привілеїв, пов'язану з владою. Як 

зазначають українські дослідники, за результатами гановерського 

дослідження соціальних середовищ, здійсненного протягом 1990-тих років у 

Германії, політичні позиції історично ще ніколи напряму не відповідали 

вертикальному поділу, оскільки вони виникли з конфліктів і традицій в сфері 

політики та ідеології, та мають відносну незалежність [24, с.57]. Але така 

ситуація не стосується країн, де існує єдина правляча партія, що контролює 

всі сфери життя, наприклад СРСР, Китай, Північна Корея та інші країни з 

прокомуністичним режимом, профашистські хунти і тому подібне. В таких 

суспільствах позиція в політичній партії практично відповідала позиції в 

суспільстві, але і в цьому випадку вона здебільшого корелювала з рівнем 

багатства.  

Порушення цієї кореляції – це виключення, а так - хто знатний, той і 

багатий. Коли виявляються протиріччя між знатністю і багатством, тобто 

коли знатні є бідними, а багаті позбавлені привілеїв, то такий стан є 

недовговічним. Тоді збідніла знать насильством чи шахрайством привласнює 

багатства, або багаті купують привілеї чи добиваються їх. Історично це 

відбувалося по-різному, але стан гармонії завжди був тим самим: 

накопичення багатств йшло паралельно з ростом соціального значення. 

Навіть у кастовому суспільстві багатство є "соціальним ліфтом", незалежно 
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від приналежності до тієї чи іншої касти. Зростання багатства означає і зміну 

статусу людини. Якщо індивід є багатим, то він знаходиться на вершині 

соціального конусу, незалежно від свого походження і джерела доходу. 

Таке становище відверто закріплене в міграційному законодавстві 

більшості країн-реципієнтів. Професійний канал мобільності як для людей з 

особливими здібностями, високою кваліфікацією, рідкісними професіями, 

так і з високим рівнем доходу, закріплений в законодавстві багатьох країн 

через квоти на в'їзд. Так, в Україні дозвіл на постійне перебування (або 

імміграцію) може видаватися іноземцям і особам без громадянства, при чому 

пріоритет надається особам, чия імміграція до України є бажаною та хто 

входить до так званої "імміграційної квоти". Закон "Про імміграцію" 

визначає квоту імміграції як "граничну кількість іноземців та осіб без 

громадянства, яким передбачено надати дозвіл на імміграцію протягом 

календарного року" [229, c. 49].
  

До переліку категорій іноземців і осіб без громадянства, які можуть 

іммігрувати за квотою імміграції, включені: "діячі науки та культури, 

імміграція яких відповідає інтересам України; висококваліфіковані 

спеціалісти і робітники, гостра потреба в яких є відчутною для економіки 

України; особи, які здійснили іноземну інвестицію в економіку України 

іноземною конвертованою валютою на суму не менше 100 (ста) тисяч 

доларів США, зареєстровану у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів 

України; особи, які є повнорідними братом чи сестрою, дідом чи бабою, 

онуком чи онукою громадян України; особи, які раніше перебували в 

громадянстві України; батьки, чоловік (дружина) іммігранта та його 

неповнолітні діти; особи, які безперервно прожили на території України 

протягом трьох років з дня надання їм статусу біженців в Україні чи 

притулку в Україні, а також їхні батьки, чоловіки (дружини) та неповнолітні 

діти, які проживають разом з ними." [229, с. 50]. Аналогічними щодо цих 

категорій є і законодавчі норми більшості країн.  
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Зрозуміло, що для тих мігрантів, які є бажаними завдяки своїм 

здібностям, кваліфікації чи рівню доходу існує і висока вірогідність 

подальшої висхідної соціальної мобільності. 

Серед професійних організацій окремо необхідно згадати, засоби 

масової інформації (ЗМІ), що є важливим каналом вертикальної циркуляції 

як з точки зору професійної мобільності індивідів, які безпосередньо 

пов’язані з їх діяльністю, так і з точки зору інформаційного впливу, який 

вони здійснюють. Характер інформаційного впливу залежить від позиції тих, 

хто ці органи контролює. Як зазначає П. Сорокін стосовно ролі преси: "Вона 

може забезпечити, принаймні на якийсь час, чудову кар'єру будь-якій 

бездарності або зруйнувати кар'єру людині неабияких здібностей. Прямо або 

побічно вона виконує величезну роль "соціального ліфта". "Популярність" – 

це те, без чого зараз швидке просування надзвичайно утруднене. Вона 

приносить славу часто на порожнім місці, вона відкриває або губить талант, 

вона може "перетворити" середні здібності в геніальні, може вона й задушити 

справжнього генія. Тому ті соціальні групи, які контролюють пресу, 

відіграють велику роль у соціальній циркуляції, оскільки вона являє собою 

один із найбільш гучних, ефективних і швидкісних ліфтів циркуляції" [3, 

c. 396]. Популярність сприяє як підйому/ спуску індивідів в межах самих 

ЗМІ, так і формуванню міграційного потенціалу представників інших 

професійних груп, зокрема, і тому чи будуть віднесені до бажаних осіб діячі 

науки і культури, передбачені державними квотами на імміграцію.  

Засоби масової інформації здійснюють значний вплив на характер 

міграційних процесів на всіх стадіях його протікання. Хоча інформація, що 

поширюється через ЗМІ, не є єдиним джерелом інформаційного забезпечення 

мігрантів, але широке розповсюдження інформації про позитивні чи 

негативні особливості життя в інших країнах, регіонах та населених пунктах, 

про принади та ризики застосування різних варіантів переміщень, про 

наслідки відпливу населення і наслідки прибуття чужинців – все це має 

характер цілеспрямованого формування громадської думки, яка в свою чергу 
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здійснює значний вплив на потенційних мігрантів, прибульців, місцеве 

населення та їх взаємодію [230]. 

Таким чином, соціальні механізми, що виконують роль каналів 

циркуляції індивідів між різними пластами стратифікованого суспільства, та 

механізми соціального тестування, відбору та розподілу індивідів в межах 

різних соціальних страт відіграють важливу, а часто найважливішу роль як у 

процесах соціальної мобільності взагалі, так і у детермінації характеристик 

міграційної мобільності. 

Всі вище згадані соціальні механізми ми віднесли до традиційних, 

маючи на увазі, що вони притаманні всім видам соціальних переміщень, хоча 

і мають свої особливості, коли мова йде про переміщення міграційні.  

Але крім традиційних механізмів соціальної мобільності для 

міграційних переміщень важливу роль відіграють специфічні механізми 

соціального тестування, відбору та розподілу в межах різних соціальних 

страт, які актуалізуються саме при переміщенні між різними соціально-

географічними системами. 

 В першу чергу, роль механізмів сепарації відіграють інститути 

контролю за доступом до території.  

В цьому контексті необхідно відзначити роль різного рівня 

адміністративних кордонів. Як зазначає Ерхард Штьолтінг, "границі є 

вирішальним фактором у формуванні відповідних суспільств; вони мають те 

значення, котре вбачає в них суспільство, в рамках якого вони існують" [231, 

с. 46].  

Хоча існує значна кількість прикладів переміщення, зникнення чи 

появи нових адміністративних кордонів різного рівня, але здебільшого вони 

досить стало, а на конкретний момент досить чітко, відокремлюють одну 

соціально-географічну систему від іншої. В свою чергу кожна така система 

має свої особливості ресурсної бази та соціальної стратифікації, і, відповідно, 

соціальної мобільності. Саме тому більшість дослідників міграції 
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погоджуються з тим, що перетин адміністративної границі є важливою 

ознакою міграційного переміщення. 

Не зважаючи на те, що границі можуть визначатися штучно, вони 

перетворюються на самостійний соціально-історичний феномен. Якщо 

границі переміщуються чи зовсім зникають, як це часто відбувалося і 

відбувається в історії, зокрема України, вони залишають по собі сліди, що, 

мабуть, ніколи, або принаймні нескоро, зникнуть. Так, в соціально-

культурних традиціях західних областей України можна побачити сліди не 

тільки кордону, перенесеного напередодні ІІ Світової війни, але й сліди 

розпаду Австро-Угорської імперії. Можливо, саме ці сліди визначають 

особливості традицій спрямування міграцій в цьому регіоні. 

Саме до такого висновку приходять автори обстеження трудової 

міграції 2008 року, яке стало першим повномасштабним спостереженням, 

спрямованим на визначення масштабів трудової міграції та соціально-

демографічних характеристик її учасників [226]. В межах дослідження всі 

регіони України були об’єднані в сім географічно цілісних міграційних 

районів, що відрізнялися показниками рівня участі населення у трудових 

міграціях та спрямованості зовнішніх трудоміграційних контактів Так, для 

закарпатського регіону, що характеризується найвищим серед усіх регіонів 

України рівнем участі населення у трудових міграціях, основними 

напрямками трудових поїздок є Чеська Республіка, Угорщина та Словаччина. 

Це зумовлено, по-перше, географічною близькістю, по-друге, етнічними 

особливостями регіону (тут мешкає основна частина українських угорців і 

словаків), по-третє, історичними зв’язками. Такі історичні зв’язки 

утворилися через неодноразове переміщення кордонів, в результаті яких 

Закарпаття у різні часи входило до складу Угорщини і Чехословаччини. 

Водночас, загальне переважання російського напрямку трудової міграції з 

України ( більше 50%) пояснюється не тільки довжиною спільного кордону, 

але й традиціями радянського періоду і тими соціально-економічними, 

культурними, родинними та іншими зв’язками, що залишилися після появи 
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державного кордону. Поява та зникнення кордонів як фактори впливу на 

міграційні процеси характерні не лише для України. В результаті цих змін 

часто відбуваються перетворення зовнішніх міграцій на внутрішні і навпаки. 

Яскравим прикладом можуть слугувати міграційні процеси в об'єднаній 

Німеччині, де переміщення між західною та східною частинами з обмеженої 

зовнішньої міграції перетворилося на досить вільну міграцію внутрішню. 

Об'єднання Європи також є прикладом як міждержавні міграції стають 

фактично внутрішніми в межах країн Шенгенської зони. В Азії такий 

приклад – відкриті кордони між Індією та Непалом, інкорпорація Гонконгу та 

Китаю. Результатом, зазвичай, стає інтенсифікація міграційних процесів.  

Режим кордону, як соціального механізму "сепарації", помітно впливає 

не тільки на обсяги, але і на сам характер міграційних переміщень. Так, для 

регіонів, де рух через кордон вільний або, принаймні, не є аж занадто 

ускладненим, характерна циркулярна міграція (тобто тимчасова, зворотна, 

обертова, кругова), на відміну від переселенської (постійної, незворотної, 

стаціонарної, лінійної) [232]. Зокрема, циркулярна міграція характерна для 

економічних та політичних союзів, наприклад, ЄС, СНД, де застосовується 

безвізовий режим. Поширення такого виду міграції підтверджується 

висновками Глобальної комісії з міграції, в рекомендаціях якої 

підкреслювалося, що на зміну звичній переселенській парадигмі приходять 

різноманітні форми тимчасових та циркулярних переміщень [233]. 

Яскравим прикладом впливу режиму функціонування кордону на 

характеристики міграційних потоків може слугувати кордон між Мексикою 

та США. Циркулярна міграція була найбільш поширеною формою міграції 

мексиканців до США до 1990-х рр., тобто до часу, коли прикордонний 

контроль з боку Сполучених Штатів було значно посилено, що мало за 

наслідок не зменшення міграції мексиканців, а їхнє залишення у США на 

довші строки [234].  

На характер міграційних переміщень може впливати і специфіка різних 

ділянок кордону. Деякі переміщення через міждержавні кордони в Азії більш 
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схожі на внутрішню міграцію, ніж на зовнішню, що пов’язано з наслідками 

колоніалізму, коли кордони розділяли єдину етнічну групу, або традиційно 

торгові шляхи, і встановлювалися колоніальною владою не залежно від 

соціальних та політичних реалій [187]. Приклади: В’єтнам та Камбоджа, 

Таїланд та Майанмар, Афганістан і Пакистан, Малайзія та Індонезія, 

Бангладеш та Індія. В цих випадках кордони, зазвичай, довгі, складні для 

контролю та досить прозорі. Присутні так само багато переміщень в межах 

традиційних шляхів мобільності, як і до великих міст наближених до 

кордонів. Оскільки мігранти здебільшого походять з тієї самої етнічної 

групи, вони утворюють непомітні меншини в суспільстві країн приїзду і 

можуть асимілюватися як нелегальні мігранти. 

Нелегальний перетин кордонів та нелегальне перебування на території 

значної кількості осіб є важливою рисою практично всіх світових 

міграційних потоків. У своєму нинішньому вигляді феномен нелегальної 

міграції безпосередньо пов'язаний з характером документації громадян та 

режимом функціонування державних кордонів. Паспорти, які є 

документальним підтвердженням громадянства і інструментом контролю при 

перетині кордонів, почали з'являтися під час Першої світової війни. В цей час 

власне починається запровадження імміграційного контролю, з яким 

практично закінчується відкрита і необмежена міграція [138, с. 52]. З появою 

обмежень з’являються і їх порушники. 

За даними експертів, нелегальні мігранти можуть складати до 30% 

легальних міграційних переміщень. Особливої уваги в цьому контексті 

заслуговує сам факт готовності індивідів до зміни позиції, врегульованої з 

точки зору законодавства, на позицію позаправну [235].  

Відповідно до теорії злочинності Г. Беккера, люди можуть ставати 

злочинцями не через те, що їхня базова мотивація не збігається з мотивацією 

інших людей, а тому, що в них інший підхід до оцінки витрат і результатів: 

вони діють із позиції максимізації очікуваної економічної вигоди, що 

виступає позитивною функцією доходу [173]. 
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Хоча нелегальний перетин кордону не є кримінальним злочином, але 

готовність (хоч і здебільшого вимушена) до порушення норм і правил є 

досить важливою характеристикою нелегальних мігрантів. Крім іншого, 

значна кількість людей, які готові залишити місце проживання і 

переміститися на територію іншої країни без оформлення відповідних 

документів, є базою для виникнення і постійного розширення кримінальної 

мережі перевізників, підтримки такого соціального явища як торгівля 

людьми і, в результаті, загальної криміналізації суспільства. 

Незаконний перетин кордонів і нелегальне становище в новій 

соціально-географічній системі має значний вплив на трансформацію 

багатьох складових соціального статусу і формування соціальної позиції в 

системі призначення. Перш за все, це впливає на професійний статус, який 

обмежується вибором професій найнижчого рівня. Більшість мігрантів, 

навіть з врегульованим статусом, мають можливості працевлаштування лише 

на ті робочі місця, які не користуються попитом у місцевого населення через 

низький (для місцевих жителів) рівень оплати праці та її престижу. 

Зрозуміло, що для нелегальних мігрантів доступними залишаються ті 

професії і ті заробітки, які не задовольняють тих, хто має право на 

перебування на території, і, тим більше, право на здійснення трудової 

діяльності. В результаті відбувається поглиблення розподілу ринку праці. 

Власно, поняття нелегальної міграції пов’язане не тільки з характером 

функціонування кордону і способом його перетину, але й з механізмами 

регулювання можливостей включення до окремої соціально-географічної 

системи, тобто специфічними механізмами соціального тестування, відбору 

та розподілу індивідів в межах різних соціальних страт, функції яких 

актуалізуються при зміні соціально-географічної системи. Ці механізми 

реалізуються через різного роду дозволи (візи) на перебування, здійснення 

трудової діяльності, проживання та інші обмеження. 

Для більшості країн дозвіл на перебування на території ще не означає 

дозволу на здійснення трудової діяльності. Так, в Україні право на 
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працевлаштування на рівні з громадянами нашої країни мають лише ті 

індивіди, які отримали дозвіл на постійне проживання або набули 

громадянство. Але іноземці в Україні мають обмежений доступ до статусу 

тимчасового та постійного перебування. Практично, мігрант може отримати 

дозвіл на тимчасове перебування лише тоді, коли він в’їжджає до країни за 

робочою візою. Передумовою цього є отримання дозволу на роботу, що 

забирає багато часу та коштів. Можливість постійного проживання надається 

незначному числу іноземців та осіб без громадянства, які вважаються 

"бажаними" та підпадають під квоту на імміграцію, встановлену урядом. В 

цілому, офіційне працевлаштування іноземців в Україні є рідкісним явищем.  

Можливість отримати громадянство є також обмеженою. Відповідний 

порядок передбачає, серед іншого, подання численних документів, дістати 

які мігрантам надзвичайно складно.  

При зміні громадянства індивід набуває найповніший статус в іншій 

державі, іншому суспільстві, в іншій системі прав і обов’язків. Практично 

кожна з таких систем має свої особливості, які до того ж змінюються в часі. 

 Обмеження отримання громадянства притаманні більшості країн світу 

і є важливим механізмом забезпечення прав своїх громадян. Так, П. Сорокін, 

як приклад змін в інституті громадянства, наводить динаміку привілеїв 

римського громадянина. В результаті поступового зменшення різних 

соціальних перепон і полегшення отримання громадянства в певний момент 

практично все населення Римської імперії отримало статус громадянина, але 

громадянство практично втратило свої привілеї. Зрозуміло, що жодна 

сучасна держава не хотіла б повторити такий досвід. 

В наш час, коли багато країн визнають подвійне, потрійне, а деякі 

взагалі множинне громадянство, набуття ще одного громадянства без втрати 

попереднього може і не позначитися помітно на соціальному статусі індивіда 

(а може і позначитися). Але зміна громадянства без зміни соціального 

статусу можлива за дотримання багатьох умов і може розглядатися лише як 

окремий випадок, до того ж і не з частих. 
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 Що стосується перебування українців за кордоном, то переважна 

більшість трудових мігрантів намагалися легалізувати своє перебування і 

діяльність за кордоном відповідно до місцевого законодавства: 31,7% 

отримали дозвіл на проживання та на роботу, 3,4% – дозвіл на проживання, 

39,3% мали тимчасову реєстрацію. Водночас 23,2% трудових мігрантів 

проживали і працювали за кордоном без офіційного статусу. Причому дещо 

більша частка нелегальних трудових мігрантів спостерігалася серед жінок і 

сільських мешканців [226, c. 36].  

Зрозуміло, що чисельність мігрантів та їхній правовий статус за 

країнами перебування великою мірою визначається відкритістю місцевої 

міграційної політики та сприятливістю (чи, навпаки, жорсткістю) 

національного міграційного і трудового законодавства. Так, наприклад, 

найповнішою мірою правовий статус трудових мігрантів було оформлено у 

Чеській Республіці, Португалії та Іспанії – більше половини трудових 

мігрантів з України, які працювали у цих країнах, одержали дозвіл на 

проживання та на роботу. В Італії відповідна частка становила 31,9%, в 

Угорщині, Польщі, Російській Федерації – близько 22%. Найбільша частка 

осіб без офіційного статусу спостерігалася серед трудових мігрантів у 

Польщі (56,2% загальної кількості трудових мігрантів з України у цій країні) 

та Італії (36,2%), найнижча – в Іспанії (13,4%) та Чеській Республіці (14,8%), 

Португалії та Російській Федерації (близько 17%) [226, c. 39]. 

Враховуючи обсяги нелегальної міграції, серед дослідників формується 

думка, що функціонування кордонів демонструє незначний вплив на рух між 

країнами [187]. Значно більший вплив має загальне розуміння державами 

причин та наслідків міграційних процесів та різних факторів впливу на них. 

На скільки зростають бюрократичні можливості держав, їх здатність 

регулювати міграції також мають покращуватися, в результаті чого, зокрема, 

кількість нелегальних мігрантів має скорочуватися. Можливо, відносно 

невисокий відсоток нелегальних мігрантів в Португалії та Російській 

Федерації пов'язаний саме зі змінами в міграційній політиці, такими як 
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легалізація мігрантів (Португалія) та суттєве спрощення процедур отримання 

дозволів на перебування та трудову діяльність громадян тих держав, з якими 

Росія мала угоди про безвізові поїздки, зокрема, для громадян України.  

В результаті, функціонування механізмів сепарації, які мають різний 

характер в різних країнах і по відношенню до різних категорій мігрантів, 

призводить до формування в межах системи реципієнта нових видів 

нерівностей. Зрозуміло, що далеко не всі нерівності, зокрема, у доступі до 

каналів соціальної мобільності, пов’язані з міграційними процесами. Так, 

різниця в можливостях задоволення людських потреб між сільськими 

поселеннями і містами не є наслідком міграції. Але самі мігранти як 

зовнішні, так і внутрішні безумовно є об'єктом дискримінації, здебільшого 

негативної.  

Не є наслідком міграції і формування сегментованого ринку праці, але 

доступними для більшості мігрантів є далеко не всі його сектори. У науці є 

кілька сегментаційних моделей ринку праці: 1. його поділ на первинний та 

вторинний; 2. його поділ на внутрішній та зовнішній; 3. його поділ на 

формальний та неформальний [236]. 

Перша сегментаційна модель ринку праці є найбільш поширеною у 

науковій спільноті. Первинний сектор заповнюється висококваліфікованою 

робочою силою (спеціалісти з вищою освітою, управлінський апарат, 

представники науки, художньої інтелігенції та інші), а вторинний – 

малокваліфікованою (підсобні працівники, працівники сфери обслуговування 

й інші). Згідно з поглядами науковців, переважна більшість трудових 

мігрантів по приїзді за кордон знаходить собі роботу на вторинному ринку 

праці. Однак слушною є також думка, що при аналізі міграційних процесів на 

характер сегментованого ринку праці, поряд з первинним та вторинним, слід 

виділяти також третій міграційний сегмент ринку праці. Відповідно до цієї 

точки зору, мігранти не концентруються у вторинному сегменті, а формують 

власний ринок праці. Існування такого мігрантського компоненту 

проявляється в двох формах: концентрація прийдешньої робочої сили в 
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певних галузях виробництва, наявність етнічних підприємств, переважно 

дрібних, де власник і робоча сила, як правило, мають однакове етнічне 

походження [237]. 

Вважаємо, що обидва підходи мають емпіричне підтвердження. Але в 

різних системах превалює якийсь один варіант, що, скоріш за все, пов’язане з 

особливостями самої системи і тими соціальними механізмами сепарації, які 

в ній функціонують. Так, для внутрішньої міграції, зокрема маятникової 

міграції з села до міста, більш характерним буде участь у вторинному ринку 

праці.  

Водночас для зовнішньої міграції, зокрема, української, більш 

поширеними будуть процеси, які підтверджують формування мігрантського 

компоненту. При цьому, для сучасної трудової міграції з України більш 

характерною буде концентрація прийдешньої робочої сили в певних галузях 

виробництва. Так, в європейських країнах переважна більшість трудових 

мігрантів працювали за наймом (83,6% загальної кількості). Розподіл 

трудових мігрантів практично за всіма ознаками – за видами економічної 

діяльності, формами зайнятості, професійними групами тощо – надзвичайно 

відрізняється від аналогічних розподілів зайнятого населення як України, так 

і країн-реципієнтів. Трудові мігранти зазвичай заповнюють певні ніші в 

пропозиції робочої сили, зголошуючись працювати на тих робочих місцях чи 

виконувати ті роботи, що не приваблюють місцеве населення 

Найпоширенішими видами економічної діяльності трудових мігрантів є 

будівництво (51,6% загальної кількості) та робота домашньої прислуги 

(16,3%) [226, с. 37-39]. 

Другий варіант зайнятості більш характерний для іммігрантів в 

Україну. Так, серед економічно активних іммігрантів в Києві приватні 

підприємці або самозайняті складали 60,8%, а наймані працівники головним 

чином працюють у своїх земляків [224, с. 120-144]. 

Ще одним розповсюдженим проявом негативної дискримінації 

мігрантів є проблеми, що пов’язані з наймом житла, зокрема, в містах. В 
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результаті нерівної конкуренції за можливість винайняти доступне житло 

(про власність мова не йде) відбувається концентрація мігрантів у певних 

районах. Варто відзначити, що це стосується не тільки зовнішніх, але й 

внутрішніх мігрантів і притаманне більшості великих міст. На приклад, 

модель концентричних зон міста, запропонована Е. Берджессом, складається 

з 5 концентричних зон: 

1) центр – акумуляція соціокультурного, адміністративно-політичного 

та комерційного життя; 

2) перехідна зона житлових будівель та торгово-промислових 

підприємств старого недосконалого типу; 

3) зона мешканців із відносно високими доходами; 

4) зона комфортабельного житла; 

5) зона маятникових мігрантів [238, с. 25-26]. 

Для зовнішніх мігрантів така дискримінація характерна для більшості 

країн, зокрема і для України. Дослідження розселення мігрантів у Києві 

показали, що квартплата, яку сплачували іммігранти, була вищою, інколи 

значно вищою, ніж за аналогічне житло у відповідних районах для місцевих 

жителів. Крім того, практично всі іммігранти відзначали, що знайти квартиру 

іноземцеві дуже складно [224, с. 172-173]. Аналогічних висновків дійшли і 

німецькі дослідники, якими було відзначено, що іммігранти, особливо з 

Туреччини, мають значно гірший доступ ринку найманого житла в більшості 

міст Німеччини [239]. 

Необхідність для мігрантів проходження складної процедури 

отримання права на перебування на території та працю відділяє їх від 

мігрантів внутрішніх. Особливо нелегальний статус ставить зовнішнього 

мігранта в слабку позицію, відділяючи від внутрішніх мігрантів, що мають 

всі права громадянина у власній країні. Але права та можливості здебільшого 

розподіляються в суспільстві не рівно. Достатньо згадати поширену за 

радянських часів практику "ліміту", відсутності паспортів у сільського 

населення, "прописку" та інші способи обмеження внутрішніх міграцій. Крім 
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того, внутрішні мігранти також мають проблеми у стосунках з місцевим 

населенням. Результатом може бути "формальне громадянство" за якого 

внутрішні мігранти не мають доступу до базового міського сервісу, як це 

показав Дж. Солінджер на прикладі Китаю [240]. В певних ситуаціях 

внутрішні мігранти можуть бути так само вразливими та безправними як і 

нелегальні зовнішні мігранти. Нерівномірність розвитку соціально-

географічних систем стимулює міграцію. Однак існує ряд факторів, які і 

сьогодні обмежують внутрішню міграцію, зокрема, в Україні. По-перше, це 

висока вартість житла і проживання, складність отримати на новому місці 

заробітну плату, достатню для покриття витрат, які виникають при зміні 

місця проживання. По-друге, існує проблема недостатності професійних 

знань щоб працевлаштуватися на новому місці через поширену 

диспропорцію попиту на робітників певних спеціальностей і кваліфікації та 

напрями підготовки і перепідготовки кадрів. 

Частково наслідки негативної дискримінації компенсуються 

утворенням міграційних мереж і формальних та не формальних спільнот. Для 

внутрішніх мігрантів роль зв'язків у пункті призначення має велике значення, 

але значно менша культурна дистанція, повна мовна компетенція, 

можливості регулярного спілкування з родиною та інші обставини, які 

відрізняють положення більшості внутрішніх мігрантів від тих, хто 

знаходиться за межами своєї держави, значно зменшують потребу в 

консолідації. 

Для зовнішньої міграції наявність зв’язків в системі, до якої 

відбувається переміщення, набуває особливого значення, особливо коли вони 

оформлюються в міграційні мережі. Такі мережі, що складаються з набору 

міжособистісних зв’язків між мігрантами, колишніми мігрантами і не 

мігрантами у країнах (регіонах) походження та призначення, значно 

підвищують ймовірність переміщення, оскільки вони зменшують міграційні 

витрати та ризики.  
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Значна кількість трудових мігрантів з України (майже три чверті) 

знаходили роботу за кордоном через особисті зв’язки (через друзів, родичів, 

знайомих). [226, с. 37] Практично той самий відсоток іммігрантів у Києві 

також отримали інформацію про можливості прибуття в Україну через 

особисті зв’язки [224, с. 75] 

Перші мігранти, які переїжджали у конкретну країну, не мали там 

соціальних контактів, тому для них переміщення було пов’язане зі значними 

витратами (особливо, якщо вони перетинали кордони нелегально). Після 

того, як перші мігранти влаштувалися у місцях вселення, витрати на 

потенційне переміщення для їхніх друзів, родичів, колег та знайомих значно 

зменшуються. Це стосується монетарних витрат на переїзд та облаштування, 

інформаційних та пошукових (час, гроші та зусилля, що витрачаються на 

пошук та отримання роботи), альтернативних витрат (заробітки, що могли б 

здобути мігранти протягом часу подорожі та пошуку роботи у місці 

призначення), психологічні (пов’язані зі зміною оточення та навколишнього 

середовища). Згадані витрати наявні у всіх міграційних переміщеннях, вони 

зростають прямо пропорційно до збільшення відстані переїзду і значно 

підвищуються, коли йдеться про перетин державних кордонів, тобто про 

зовнішню міграцію [178]. 

Представники теорії міграційних мереж стверджують, що перші потоки 

мігрантів походять з середнього та вищого за середній класів соціальної 

ієрархії і відрізняються підвищеною стійкістю до стресів, високим освітнім 

рівнем тощо. Поступово, коли міграційні мережі розростаються і охоплюють 

все більшу кількість населення, витрати на переміщення падають, і 

міграційні потоки стають все менш селективними та починають 

представляти общину або суспільство, з яких походять мігранти, загалом. 

Але обсяги, спрямування, інтенсивність, якісний склад і інші характеристики 

міграційних потоків не визначаються лише міграційними мережами. Лише 

комплексна дія різних соціальних механізмів як в системах донорах, так і в 

системах реципієнтах в поєднанні з особистими якостями індивіда і 
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обставинами його життя стають реальними факторами мобільної чи 

іммобільної поведінки людей. 

Водночас, формальні і не формальні мігрантські спільноти відіграють 

значну роль на всіх трьох стадіях міграційного процесу і, безумовно, мають 

особливості функціонування в різні імміграційні/еміграційні періоди. 

Сучасну еміграцію з України, що почалася в 1990-ті після зняття 

обмежень на виїзд за межі країни і в умовах глибокої системної кризи, 

називають "новою" або "четвертою хвилею". Першою вважається еміграція 

кінця ХІХ – початку ХХ століття, яка характеризується як трудова 

переселенська еміграція за океан. Друга хвиля – період між двома світовими 

війнами, коли еміграція, здебільшого обумовлена поразкою в боротьбі за 

державотворення, а також соціально-економічними причинами. В третій, 

післявоєнний період поширюється переважно політична еміграція, що 

рекрутувалася з колишніх військовополонених, остарбайтерів, а також 

прямих противників радянського ладу. "Четверту хвилю" відрізняє чітко 

економічний характер, значна частка високоосвічених людей, активна участь 

жінок, різноманітна географія країн призначення. Основну масу "четвертої 

хвилі" становлять так звані заробітчани, тобто українці, що виїхали за рубіж з 

метою працевлаштування [209].  

Кожна хвиля еміграції створювала певні емігрантські спільноти, але 

спільноти попередніх хвиль далеко не завжди стають тією групою, до якої 

вливаються нові прибульці. Найчастіше "старі" групи, які за час проживання 

в іншій країні набули повністю легальний статус, а значна частина встигла 

вже змінити громадянство, відмовляються від тісних зв'язків з 

представниками нової хвилі. Це характерно як для українців за кордоном, так 

і для іммігрантів в Україні [224]. В результаті кожна хвиля імміграції 

створює практично новий соціальний пласт в межах країни призначення. 

В ході формування нових спільнот, які принципово відрізняються від 

територіальних спільнот, з і до яких відбувається переміщення, змінюються і 

функції і характер їх взаємного впливу. 
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Так, в процесі розгортання нової хвилі трудової міграції з України 

виникнення різних форм взаємодопомоги обумовлювали природна потреба 

спілкування, стихійна солідарність й інші фактори, пов’язані з розривом 

багатьох важливих соціальних зв'язків, обмеженою мовною компетенцією, 

спільні складності адаптації та інтеграції в новому суспільстві. Зрозуміло, що 

маятникові й сезонні мігранти ( як зовнішні, так і внутрішні), що працюють 

по-сусідству й періодично вертаються додому, менше відчували потребу у 

своїх організаціях. Тому виникали вони, насамперед, у віддалених від 

України країнах, де люди перебували тривалий час. 

Поступово такі об'єднання оформилися в громадські організації 

українських мігрантів в країнах їхнього перебування. Як зазначають 

дослідники, цей процес був ускладнений рядом причин та обставин. По-

перше, напружена праця не залишала мігрантам часу для суспільної 

діяльності. По-друге, самі мігранти територіально були розсіяні, прив'язані 

до місця роботи, особливо якщо не мали дозвільних документів 

(особливо страждали від цього працюючі в домогосподарствах, що часто 

тижнями не мали можливості ні залишити місце роботи, ні навіть 

подзвонити). По-третє, була відсутня будь-яка спонсорська підтримка, а 

люди, чия основна мета виїзду за кордон полягала в зароблянні грошей, не 

були готові нести фінансові витрати на суспільні потреби. І, нарешті, за 

рубежем опинилися люди різного віку, рівня освіти, що прибули з різних 

куточків України, знайти загальну мову їм іноді було непросто [209]. Саме на 

початковому етапі особливо позначилася згадана вище об’єднавча роль 

церковних громад. 

Як зазначає О. Малиновська, лише від початку 2000-х рр. кількість 

громадських організацій "четвертої хвилі" почала швидко зростати. Нині 

кількість організацій українських мігрантів в Іспанії досягає 25. Список 

українських організацій в Італії перевалив за четвертий десяток. Вони 

існують по всій території країни, від Рима й промислової Півночі до Сицилії. 

Греції зареєстровано 4 організації українців [209]. 
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Найважливіший напрямок діяльності українських організацій за 

кордоном – освіта. В європейських країнах українськими іммігрантами 

створені десятки суботніх й недільних шкіл, при деяких з них відкриті й 

групи для малят. По вихідним їх відвідують діти, які 5 днів у тиждень 

навчаються в місцевих школах. Таке навчання, з одного боку, сприяє 

підвищенню інтеграційних можливостей мігрантів другого покоління, але 

спричиняє і значні труднощі, особливо пов’язані з мовою викладання. Ці 

проблеми мають всі іммігранти, які говорять мовою, що відрізняється від 

офіційної мови держави. Тому недільні школи є одним з варіантів успішного 

подолання цілої низки проблем освіти дітей мігрантів. Аналогічні недільні 

школи створюються іммігрантами і в Україні. В Італії, Римі, Неаполі, 

Піскарі, інших містах функціонують 9 українських шкіл. У Португалії таких 

шкіл до 20. Унікальним прикладом повноцінної української школи за 

кордоном є школа в Афінах при Культурно-просвітньому центрі "Берегиня". 

Викладання ведеться за українськими навчальними програмами. Школа була 

створена ще в 1998 р. при церкві, але незабаром, коли виникла громадська 

організація, вона взяла школу під свою опіку. Але, як вже було зазначено, 

така школа є унікальною і однозначно доводить орієнтацію батьків цих учнів 

на повернення в Україну [209]. 

Крім того, такі школи дають можливість самореалізації вчителям, які 

мають вищу освіту й стаж роботи зі спеціальності в Україні, але не можуть 

працювати за спеціальністю в місцевих школах. 

Розвиток мігрантських спільнот, зростання їх кількості позначаються і 

на розширенні їх функцій. Так, в 2003 р. виник і був зареєстрований "Союз 

українців Португалії". Відповідно до уставу, його діяльність спрямована на 

захист і представлення прав і інтересів українських мігрантів; поліпшення 

умов їхнього життя; збереження української мови, культури, традицій, 

зв'язків з Україною; протидія всім формам етнічної дискримінації; 

роз'яснення португальського законодавства; інформування португальської 

громадськості, залучення її уваги до проблем українців; сприяння 
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політичним, культурним, економічним обмінам між Україною й 

Португалією.  

Важливо підкреслити, що мігрантські організації, які здебільшого 

реєструються як культурні асоціації, активно виконують роботу соціального 

характеру. Тут організують консультації юристів, психологів, допомагають у 

пошуках житла й роботи (нерідко місцеві роботодавці звертаються до них із 

проханням підшукати працівника або мешканця), надають матеріальну 

допомогу землякам, що опинилися в складних життєвих обставинах, усім 

миром фінансують транспортування на батьківщину хворих або загиблих. 

Нерідко разом з місцевими неурядовими організаціями вони створюють 

мовні курси, на європейські гранти організують перекваліфікацію 

безробітних. Важливу роль відіграють і власні засоби масової інформації. 

Крім того, в межах спільнот формується власна стратифікація, як за 

векторами влади та власності, так і за престижем, рівнем кваліфікації і таке 

інше. Зрозуміло, що на вищих щаблях внутрішньої ієрархічної системи 

будуть знаходитися як керівники організацій, так і найбагатші представники 

спільноти. Значні можливості для вертикальної соціальної мобільності 

створюють і консолідаційні тенденції, в результаті яких утворюються союзи, 

федерації та інші органи, що об’єднують окремі спільноти. Наприклад, в 

Іспанії була зареєстрована Федерація українських асоціацій, до складу яких 

увійшли 9 організацій з різних районів країни. Ціль федерації – об'єднати й 

координувати діяльність регіональних організацій. 

Таким чином можна констатувати, що в умовах обмеження доступу до 

традиційних механізмів соціальної мобільності, які діють в країнах-

реципієнтах, цілий ряд функцій таких механізмів перебирають на себе 

мігрантські спільноти, а об'єднання українських трудових мігрантів є досить 

яскравим прикладом можливостей таких спільнот. 

Серед дослідників міграції довгий час існувала дискусія з приводу 

того, чи основою формування мігрантських спільнот є те, що вони мігранти, 

чи те, що вони представники певного етносу [224]. Виходячи з характеру 
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мігрантських спільнот в Україні і спільнот українців за кордоном, можна 

зробити висновок, що мігрантські спільноти, в першу чергу, є спільнотами 

вихідців з конкретних країн.  

Ті складності, які супроводжують внутрішні міграційні переміщення, 

стають додатковим фактором стимулювання зовнішніх міграційних 

переміщень. Крім того, якщо вже людина вирішила залишити своє місце 

довгострокового перебування, еміграція за кордон виглядає привабливішою з 

огляду на потенційний виграш у заробітній платі. Наприклад, за кордоном 

українські трудові мігранти в середньому мали заробіток, що майже втричі 

вище від середньомісячної заробітної плати в Україні.  

Характеристикою всіх видів міграцій є специфіка соціально-географічних 

систем походження. За результатами досліджень, зокрема і українських, 

відзначається, що мігранти частіше походять з одних місць в своїх країнах, 

ніж з інших. В Україні також спостерігаються істотні відмінності рівнів 

міграційної активності населення залежно від регіону проживання. Так, 

найактивнішу участь у зовнішніх трудових міграціях беруть мешканці 

західних регіонів, в яких мігранти складають 12,9% населення працездатного 

віку, найменше залучені до них жителі північних регіонів (1,7% населення 

працездатного віку) [226, с. 33]. 

Доступність або дистанція від потенційного місця призначення може 

бути основним фактором, але, зазвичай, інші фактори впливають не менш. 

Не завжди можна одразу побачити чому окрема група людей більш мобільна 

чи має більший потенціал мобільності ніж інші, що спокійно залишаються 

по-сусідству. Значний вплив на прийняття індивідами рішення про 

переміщення або відмову від нього чинить наявність або відсутність різного 

роду соціальних зв’язків. Зв’язки одного й того ж рівня і характеру для 

одного індивіда можуть сприяти мобільності, а для іншого бути підставою 

іммобільності. На нашу думку, саме в цьому проявляється особливість 

ціннісних орієнтацій різних груп індивідів, зокрема, наскільки цінним 

ресурсом людина вважає ті чи інші зв’язки. 
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Дослідники міграційних процесів в різних країнах відзначають, що 

найбідніші групи населення мають найменшу схильність до міграції як 

внутрішньої так і зовнішньої. Для реалізації міграційних намірів потрібне не 

лише бажання індивіда, а й різноманітні ресурси. Саме тому дослідники 

говорять про селективну природу міграцій, оскільки переміщення, зазвичай, 

здійснюють не найбільш бідні та знедолені верстви населення, а ті, хто 

володіє необхідним набором ресурсів. Зрозуміло, що це не стосується 

біженців та інших осіб, які переміщувалися на недобровільній основі. Одним 

з таких ресурсів є людський капітал, що включає як вроджені здібності і 

таланти, так і накопичені знання, вміння, навички, досвід, освіту, 

кваліфікацію, інформацію, фізичне і психологічне здоров’я тощо [241]. Деякі 

дослідники міграцій вважають, що мігранти мають більший людський 

капітал порівняно з тими, хто не наважується на переїзд [242]. 

На нашу думку, обов’язковим компонентом соціо-географічного 

переміщення є зміни ідентичностей сторін учасників.  

Соціальна присутність індивіда, поза яким теза щодо наявності 

суспільства стає проблематичною, неминуче вимагає узгодженості з його 

суб’єктивною реальністю. Йдеться навіть не про те, що наміри суб’єктів 

розрізняти існуючі в соціальному просторі позиції та зараховувати до них 

себе чи інших сьогодні нерідко виявляються безуспішними. З ідентичністю 

суб’єктів відбувається щось таке, що дослідники характеризують у термінах 

трансформацій, втрат і пошуків, відкидання та набуття, або в будь-яких 

інших концептах, які фіксують неординарність подій. Неординарність зовсім 

не обов’язково дорівнює глибокій кризі чи катастрофі. Трансформації 

ідентичностей бувають і в цілком стабільних суспільних системах, 

супроводжують міґрації, є супутниками соціальної мобільності. Перегляд 

загальнозначущих для досвіду культури цінностей також ускладнює 

уявлення сучасної людини про свою належність до певного спільного 

соціокультурного контексту, в якому досить виразно розрізняються лінії 

швів, що з’єднують окремі етнокультурні традиції [243]. 
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Трансформація ідентичності в результаті міграційних процесів 

знаходить певну підтримку як в емпіричних, так і теоретичних дослідженнях 

сучасних соціологів. Так, за визначенням Т. Юдіної, мігранти в 

соціологічному розумінні – це соціальні групи, члени яких усвідомлюють 

себе цілісним суб’єктом поведінки на новому місці проживання і 

відзначаються відчуттям групової солідарності [111]. Тобто, тут увагу 

привернуто до формування їх особливої, очевидно, нової ідентичності. І хоч 

там акцент зроблений на формуванні колективності, а ми воліємо розглядати 

індивідуальні ідентичності просто типізовані по групам, проте твердження 

про зміни у базовій ідентичності очевидно спільні.  

Також певні зміни в ідентичності мігрантів і зв'язок цих змін з самим 

переміщенням відмічає Дуглас Массей [115]. Щоправда, етап, на якому ці 

зміни відбуваються, ще не визначено. В Д. Массея лунає версія, що вони 

спричинені глобалізацією і економічно-технічним розвитком країн 

реципієнтів, і є фактором формування потенціалу мобільності. Ми ж 

схиляємось до того, що зміни відбуваються на всіх трьох етапах міграційного 

переміщення (підготовчому, власно переміщення, інтеграційному). 

Підтвердження зв’язку між міграцією і трансформацією ідентичностей 

самих мігрантів міститься в дослідженні І. Прибиткової [217]. Вона 

констатує серед іншого, що трудові мігранти відрізняються від 

співвітчизників, які не вдавалися до роботи за межами України, цілою 

низкою характеристик, серед яких більш високі оцінки власного соціального 

статусу, вищий адаптаційний потенціал, раціоналізм у виборі життєвих 

стратегій, висока мотиваційна напруженість. Крім того, для них характерні 

нові способи й стандарти поведінки на ринку праці, інший образ і стиль 

життя, специфічні зразки соціальної поведінки і т.п. Одним з важливих 

висновків цього дослідження є й те, що мігрантам притаманна інша система 

цінностей. 

 Саме система цінностей є важливим фактором як при формуванні 

міграційних настанов, так і в процесі інтеграції мігрантів у новій соціо-
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географічній системі. Важливу роль вона відіграє і на основному етапі 

міграційного процесу – етапі самого переміщення, на ході якого 

позначаються як традиційні, так і специфічні механізми циркуляції індивідів 

між різними пластами стратифікованого суспільства та механізмами 

соціального тестування, відбору та розподілу індивідів в межах різних 

соціальних страт. 

Завдяки відмінностям між соціально-географічними системами 

(державами, містами, районами, поселеннями) в результаті міграції зазнають 

змін і ціннісні системи індивідів. Оскільки перестають діяти найбільш гострі 

фактори виштовхування ( очікування, які виконували роль факторів тяжіння, 

можуть і не справдитись ), їх місце посідає наступна по важливості сходинка 

піраміди потреб. В інших випадках перегляд системи цінностей може бути 

пов'язаний з відмінностями між системами у дефіцитарних ресурсах. Також 

така переоцінка цінностей може бути пов’язана зі зміною маркерних значень 

ресурсів (один і той же кордон може обмежувати тебе або відмежовувати, 

залежно від того з якої сторони ти знаходишся – це взагалі одна з важливих 

специфічних рис будь-яких границь), а також із зміною якісного наповнення 

цих маркерів (якщо жив в гетто, то "спілкування з сусідами" може мати 

відмінності від його розуміння і ресурсного наповнення в престижному 

районі).  

Механізми соціальної мобільності відіграють важливу роль в 

міграційному процесі, оскільки, з одного боку, впливають на формування 

системи цінностей індивідів, а з іншого – трансформують ціннісні орієнтації і 

ієрархію системи цінностей (в ресурсному значенні), що сприяють міграції, 

або стримують її. 

Таким чином, важливими факторами міграційних переміщень є не 

тільки функціонування традиційних механізмів підйому/спуску та сепарації, 

що притаманні іншим видам соціальної мобільності. При міграційних 

переміщеннях, тобто переміщеннях до іншої соціально-географічної системи, 

важливу роль відіграють специфічні механізми соціального тестування, 
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відбору та розподілу в межах різних соціальних страт. Візовий режим, 

прикордонний контроль, дозвільна система на працю для іноземців і 

особливий статус негромадян принципово змінюють соціальний статус 

індивіда. Статус чужинця, з одного боку, обмежує доступ до цілого ряду 

ресурсів нової соціально-географічної системи, а з другого боку, стає 

важливою складовою його ідентичності і переміщує певні ресурси на інші 

щаблі ієрархії потреб ієрархію потреб і, відповідно, цінність необхідних 

ресурсів. 

Зв'язок між міграцією і змінами в ціннісних орієнтаціях індивідів має 

двосторонній характер. З одного боку, система цінностей та її трансформація 

є важливим фактором формування міграційних процесів. З іншого боку, 

міграційні процеси призводять до трансформації системи потреб і цінностей 

як мігрантів, так і іммобільного населення систем виходу/входу. Внаслідок 

таких трансформацій часто відбуваються зміни як у функціонуванні 

механізмів соціальної мобільності ("ліфтів" та "сит"), так і у характері 

взаємодії мігрантів з цими механізмами.  

 

Висновки до розділу 2  

 

Для релевантного відображення міграцій модель простору, що 

оптимально представлена в теоріях глобальної залежності, потребує 

конкретизації та доповнень, зважаючи на ті особливості, що пов’язані з 

поєднанням у міграційних процесах переміщення як в соціальному, так і в 

географічному просторі, що може бути здійснено за рахунок синтетичного 

підходу і використання понятійно-методологічного потенціалу теорій 

соціальної мобільності. В свою чергу світ-системний аналіз створює 

підґрунтя для уточнення просторових моделей дослідження соціальної 

мобільності.  

Крім того, компоненти системи простору мають включати не лише 

загальносуспільні механізми регулювання мобільності, але й бути доповнені 
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специфічними механізмами, що актуалізуються саме в ході міграційних 

переміщень. Важливим додатком до компонент є не лише природні ресурси 

території, на якій система локалізується, але й штучні матеріальні об’єкти, 

зокрема, шляхи і транспортне сполучення між системами. Також необхідно 

латентно присутні в дослідженнях соціальної мобільності межі системи 

конкретизувати через адміністративні та державні кордони. 
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РОЗДІЛ 3. 

КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ МІГРАЦІЇ В КОНТЕКСТІ ТЕОРЕТИКО-

МЕТОДОЛОГІЧНИХ ТА СВІТОГЛЯДНИХ ЗАСАД СОЦІОЛОГІЧНИХ 

ТЕОРІЙ СОЦІАЛЬНОГО ПРОСТОРУ 

 

3.1. Конструювання моделі простору як основа аналізу міграційних 

процесів 

 

Міграція як соціальне явище існує в часі і просторі, що означає 

необхідність застосування адекватної просторової моделі. Така модель 

безумовно має базуватися на засадах Світ – Системи. Крім того, умовою 

релевантності такої моделі має бути врахування характеристик як 

географічного, так і соціального простору систем, які залучені до процесу 

міграції, та їх диспозиції в глобалізованому світі. До таких характеристик 

належать: стратифікаційні порядки, практики формування соціального 

статусу, ресурси і можливості їх конвертації та багато інших параметрів, що 

характеризують соціальний простір. 

Як вже зазначалося, в соціологічній теорії склалася традиція 

розрізнення територіальної і соціальної мобільності. В результаті взаємної 

непроникності теорій міграції і соціальної мобільності ряд наукових проблем 

в обох теоріях залишається без відповіді або без належного висвітлення. Так, 

міграційне переміщення в значній кількості теорій міграції розглядається не 

як самостійний онтологічний процес, а як засіб для задоволення потреб чи то 

індивідів, чи систем. В теоріях же мобільності в результаті такого самого 

гносеологічного феномена відсутнє належне висвітлення ролі просторових 

переміщень у соціальній мобільності. На нашу думку, для пошуку причин 

такої взаємної непроникності (яка є досить рідкісною в наш час, коли 

більшість вчених стоять на синтетичних позиціях) та, наскільки це можливо, 

усунення цього феномена необхідно розглянути базові гносеологічні моделі, 
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за допомогою яких здійснюють свої дослідницькі практики вчені згаданих 

напрямів.  

 Найактуальніші сучасні соціологічні теорії, що включають до свого 

дискурсу проблематику мобільності індивідів, можна умовно розділити на 

дві групи, відповідно до їхніх підходів до міграційних переміщень. 

Перша група, що нині є найпоширенішою, вбачає в міграції наслідок 

онтологічних процесів, зокрема, соціально-трансформаційних, політичних, 

економічних, демографічних. 

До другої належать теорії, або навіть наукові течії, в яких міграція 

розглядається як засіб, що використовується акторами різного рівня для 

досягнення певної мети. 

Для другої групи прикладом макрорівневого підходу є теоретичні 

напрацювання І. Валерстайна, де міграція виступає як засіб задоволення 

потреб більш сильних систем центру за рахунок слабшої периферії. 

Зазначимо, що міграцією за такого підходу вважаються лише переміщення 

між нерівними сегментами системи, до того ж, лише ті переміщення, які 

детермінуються світовим розподілом праці [121]. 

Саме як засіб задоволення потреб розглядаються територіальні 

переміщення в концепції просторової самоорганізації населення [189]. Хоча в 

межах цієї концепції застосовується термін "територіальні переміщення", 

йдеться про зміну місця проживання. Такі територіальні переміщення 

призводять до зміни соціального оточення і соціальної позиції індивідів, 

тобто мається на увазі міграція на сталій основі. 

Серед теорій, що виходять із рівня індивідуальних практик і які не 

відносять міграцію до соціальної мобільності, а вважають її лише засобом 

для досягнення можливостей подальших змін соціального статусу індивідів і 

груп, найпотужнішим представником можна вважати теорії соціальної 

мобільності, зокрема української (радянської) школи. Теорія, розроблена її 

представниками, зокрема С. Макеєвим, пов’язала в одному концепті 
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соціальні, демографічні, економічні та географічні детермінанти соціальних 

переміщень [2].  

З точки зору цієї теорії, одним із беззаперечних засобів соціальної 

мобільності, фактором, який впливає на шанси і способи її здійснення, є 

міграція. Часто вона детермінує шляхи здійснення соціального переміщення.  

Погляд на міграцію як на засіб, що надає додаткові можливості 

соціального переміщення, значною мірою базується на основних постулатах 

традиційного розумінні соціальної мобільності, які були сформульовані ще в 

роботах П. Сорокіна. Зокрема П. Сорокін послідовно відокремлює міграцію 

від соціальної мобільності [3]. Міграція в роботах П. Сорокіна відіграє, 

зокрема, роль виходу з конфліктної ситуації розколу групи, за якого частина 

членів з одними шаблонами взаємин відділяються від іншої частини групи, 

члени якої також мають однакові шаблони, і переміщуються на іншу 

територію [3, с. 276]. 

Окрім того, міграція розглядається П. Сорокіним як один із проявів 

"імпульсів свободи", придушення яких призводить до соціального вибуху [3, 

с. 279]. В якості прикладу розрізнення понять соціальної мобільності і 

міграції наведемо таку цитату: "Загальна динамічна соціологія досліджує а) 

соціальні процеси, що повторюються, такі як соціальний контакт, взаємодія 

соціалізація, конфлікт, панування, підкорення, адаптація, амальгама, 

міграція, мобільність …" [3, с. 173]. 

Певною мірою такий підхід став традиційним для досліджень у сферах 

міграції та соціальних переміщень, хоча в деяких сучасних роботах 

з’являється розуміння міграції як окремого виду соціального переміщення 

[16]. 

На нашу думку, основна причина такого відокремлення міграції від 

соціальних переміщень полягає у розумінні простору, в якому розглядається 

явище соціальної мобільності. В теорії соціальної мобільності формулюється 

подвійне розуміння соціального простору. З одного боку, у П. Сорокіна 

"соціальний простір є певний всесвіт, що складається з народонаселення 
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землі" [3, с. 373], тобто цей простір покриває всю заселену територію земної 

кулі. З іншого боку, простір, у якому він будує модель процесу соціальної 

мобільності, – це окрема умовна частина простору-всесвіту. При цьому 

П. Сорокін абстрагується від різноманіття зовнішніх стосовно певної ділянки 

простору факторів і зв'язків, і передусім від геометричного простору. 

В результаті, на нашу думку, теоретична модель соціальної мобільності 

будується в межах простору єдиної соціально-територіальної системи, а 

територіальні переміщення в її межах не є міграцією. 

Сучасні дослідники в більшості випадків розглядають різні види 

соціальної мобільності – міжгенераційну, професійну, політичну й інші – у 

межах соціального простору, аналогічного сорокинському простору моделі. 

Як наслідок, міграційні процеси практично не потрапляють до поля зору 

теоретичних і практичних досліджень соціальної мобільності. А в тих рідких 

випадках, коли вони стають об'єктом у дослідженнях соціальних переміщень, 

то розглядаються вже на етапі їхньої інтеграції до нового суспільства саме як 

засіб здійснення соціальної мобільності, а не як процес соціального 

переміщення за суттю.  

Така ситуація, на нашу думку, потребує більш детального аналізу 

основних підходів до поняття соціального простору і вибору гносеологічної 

моделі, найбільш відповідної завданням аналізу міграційних переміщень. 

Поняття простору є особливо актуальним, коли йдеться про 

переміщення індивідів. Крім того, як зазначає Р.Л. Ален, "ніщо з того, що 

роблять люди, є неможливим поза простором; життя не можна ні прожити, ні 

навіть уявити без нього" [244, с. 252]. 

Філософське розуміння простору відображає всезагальну властивість 

матеріальних тіл мати протяжність, займати певне місце і розташовуватися 

одне біля одного. 

У філософії існують дві основні концепції простору і часу: 

– субстанційна, яка розглядає простір і час як особливі сутності, що 

існують самі по собі, незалежно від матеріальних об'єктів. Це немовби арена, 
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на якій знаходяться об'єкти і розгортаються процеси; 

– релятивістська, згідно з якою простір і час – це особливі відносини 

між об'єктами і процесами, і поза ними зв'язки не існують. 

У сучасній науці переважає релятивістська концепція. Саме на основі 

філософського релятивістського осмислення феномена простору 

розроблялася і категорія "соціальний простір". 

В українській соціології проблемам соціального простору 

присвячували свої дослідження М. Шаповал, О. Стегній, М. Чурилов, 

Ю. Яковенко, Л. Малес та інші. 

 Залежно від акцентованих аспектів існує багато класифікацій 

концепцій соціального простору.  

Зокрема, виокремлюються концепції соціального простору за типом 

реальності, що йому приписується. З цієї точки зору соціальний простір 

розглядається як об’єктивна або суб’єктивна реальність. Тобто, за першого 

підходу соціальний простір розглядається як форма існування об’єктивної 

реальності та виражає відношення між наявними об’єктами, визначає їх 

порядок, протяжність і характеризує форми руху матерії. За такого підходу 

основним механізмом пізнання є вимірювання фізичних параметрів об’єкта. 

Проблемне поле в рамках цього напрямку включає соціальну географію та 

статистику, а основним завданням є створення вимірювального 

інструментарію [245]. За другого підходу, соціальний простір розглядається 

як суб’єктивна реальність, яка аналізується в термінах "символ", "знак", 

"значення", "зміст". 

Крім того, в сучасних дослідженнях соціальний простір розглядається 

як конструкт, що виникає в процесі взаємодії індивідів, або як об’єктивно 

заданий і не залежний від їхньої поведінки. В першому випадку соціальний 

простір досліджується як суб’єктивна реальність. При цьому об'єктами 

наукового пізнання стають ментальні репрезентації об’єктивно існуючих 

об’єктів і процесів. Е. Дюркгейм розглядав соціальний простір як проекцію 

суспільства [247]. 
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 А. Лефевр висунув ідею створення простору. Він розрізняє просторову 

практику, репрезентації простору, простір репрезентації. Просторова 

практика визначає простір окремого суспільства; уявлення про простір – це 

простір концептуальний; простір репрезентацій проживається безпосередньо, 

це простір образів та асоціацій тих, хто ним користується. Для чіткої 

диференціації цих трьох моментів соціального простору А. Лефевр 

звертається до феномена "тіло", відношення до простору суб’єкта – члена 

групи чи суспільства, які передбачають його ставлення до свого власного 

тіла і навпаки. Соціальна практика, на думку А. Лефевра, неможлива без 

використання тіла як уніфікованого цілого. Це область того, що 

сприймається (практичний базис сприйняття зовнішнього світу). 

Репрезентації тіла випливають із накопиченого наукового знання та 

домінантної ідеології. Водночас, тілесний досвід, що переживається, 

характеризується найбільшою специфічністю, оскільки, вважає А. Лефевр, 

тут втручається культура з її ілюзорною безпосередністю [246].  

Інший підхід, за якого соціальний простір розглядається як об’єктивно 

заданий і такий, що існує незалежно від діяльності окремих акторів, 

представлений працями таких класиків соціології, як Г. Зімель та П. Сорокін. 

Крім цього виокремлюються субстанціоналістській та 

структуралістській підходи до розуміння соціального простору. За першого 

підходу, соціальний простір трактується як такий, що складається з окремих 

субстанцій, тобто індивідів, їх груп і організацій, поєднаних соціальними 

зв’язками. В такому трактуванні соціальний простір має матеріальну 

субстанцію – людей. Цю позицію репрезентує визначення соціального 

простору П. Сорокіна. 

 За другим трактуванням, соціальний простір – це надіндивідуальна 

реальність, що складається із структурованих соціальних відношень. 

Структуралістське трактування соціального простору є, мабуть, найбільш 

поширеним. Е.Дюркгейм стверджував, що суспільні процеси й інститути – це 

реальні, живі діяльні сили, які, визначаючи собою індивіда, ясно доводять, 
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що вони не залежать від нього, принаймні тоді, коли він включений в якості 

елемента до тих комбінацій, результатом котрих вони є. В міру того, як 

вищезазначені сили формуються, вони накладають свою владу на індивіда 

[247]. 

В якості субстанціоналістської трактовки соціальної організації 

простору виступає також модель В. Виноградського, згідно з якою 

соціальність розуміється як реальна колективність або спільність і 

всезагальність. Вона постає загальною умовою організації простору 

життєдіяльності людей, що відрізняється від усіх інших універсальних 

детермінацій суспільного розвитку - як природних, так і виробничо-

економічних. Дослідник аналізує соціальний простір через специфічні 

просторові властивості і характеристики. Основні властивості соціального 

простору він визначає як протяжність, впорядкованість, певна координація 

процесів і явищ, щільність, неперервність, тривимірність, об’єм. Основними 

характеристиками, через які В. Виноградський аналізує соціальний простір, є 

масштаб, інтенсивність, насиченість, ступінь концентрації і диференціації 

явищ. Соціальний простір, за такого підходу, – атрибутивна форма 

соціального руху матерії, форма суспільного буття, в якій здійснюється 

діяльність людини за певними сферами, такими як сукупність конкретних 

умов життєдіяльності, які визначають рівень взаємодії суспільства та 

природи, поле взаємодії суспільства й особистості [248, c. 123-149]. 

На думку І. Кононова, ставлення до проблеми простору в світовій 

соціології було задано Е. Дюркгеймом [82, c. 63]. Відповідно до постулатів 

його соціологізму, суспільство включене до світового природного порядку, 

але являє собою реальність особливого роду, що не зводиться до інших видів 

реальності. Тому соціальні факти необхідно пояснювати іншими соціальними 

фактами. Пояснюючи походження поділу праці, Е. Дюркгейм указував на 

його біологічні, навіть загально природні передумови, але нічого не говорив 

про передумови просторові. Ця методологічна установка обумовлює цілком 

певні наслідки. Завдяки їй проблема простору в соціології формулюється 
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винятково як проблема соціального простору, який розуміється як момент 

соціальної структури. Такий простір суспільство створює і відтворює. Цей 

простір створений суспільством і не є ні фізичним, ні географічним. На 

географічний простір соціальний простір накладається практиками влади [82, 

c. 63]. 

Інша лінія просторового аналізу в соціології була заснована Г. Зімелем, 

зокрема у роботі "Соціальна диференціація. Соціологічні й психологічні 

дослідження" [249]. В цій роботі Г. Зімель виходить із повсякденного 

інтуїтивного розуміння простору як умови життя суспільства, до якої варто 

пристосовуватися і яку, в свою чергу, необхідно використовувати. На думку 

Г. Зімеля, простір – це форма здійснення будь-якої соціальної взаємодії. 

Оскільки це форма, то вона повсякчас наповнюється певним змістом, який і 

має соціальну цінність. Він пише, що стосовно суспільних і психологічних 

феноменів фізичний простір виступає одночасно початковою й випадковою 

умовою їхнього існування. Це - та початкова умова людського об’єднання, 

що надалі має бути переборена [249, c. 410]. Сам фізичний простір у 

Г. Зімеля не виступає активним дієвим фактором суспільного розвитку, але 

впливає на нього. Це добре видно на прикладі диференціації групи при 

збільшенні її чисельності в незмінних просторових рамках: "Диференціація 

частин потрібна неодмінно, якщо зростання групи повинно відбуватися в 

певному просторі й за обмежених життєвих умов, і ця необхідність 

існує навіть за відсутності тиску господарських відносин" [249, c. 370].  

При цьому, на його думку, зміни в тій або іншій соціальній групі, 

викликані пристосуванням до просторових умов існування, у свою чергу, 

змінюють ставлення до цих умов. "Разом із такою диференціацією соціальної 

групи буде зростати необхідність і схильність виходити за межі її первісних 

меж у просторовому, економічному й духовному аспектах" [249, c. 350]. 

Не залишилися поза увагою німецького соціолога й просторові аспекти 

відносин між державами. Взаємне розташування в просторі багато в чому 

визначає конфігурацію ворожих і союзницьких відносин між ними. Через 
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зіткнення держав народжується почуття національної єдності. "Що ж 

стосується об'єднавчого значення загального ворожого ставлення, то ще 

укладач книги законів Ману вказував на те, що князь завжди має вважати 

свого сусіда ворогом, а сусіда свого сусіда – другом, і з численних прикладів 

досить згадати про те, що Франція зобов'язана створенням своєї національної 

єдності, головним чином і перш за все, війні з англійцями…" [249, c. 335]. 

Крім того, в цій роботі Г.Зімель говорить про перспективи аналізу 

внутрішнього простору суспільства на основі концепції "соціальних кіл". Він 

активно розробляв цю геометричну метафору, говорячи про те, що ці кола 

перетинаються під різними кутами [249, c. 411].  

Для Г.Зиммеля така метафора мала важливе значення, тому що через 

неї він пояснював розвиток індивідуалізації в сучасних суспільствах. З його 

точки зору "Кількість різних кіл, до яких належить окрема людина, є, таким 

чином, одним із показників висоти культури" [249, c. 412].  

Виходячи з того, що індивід може бути одночасно включений до 

кількох соціальних груп, німецький вчений увів у дослідницький арсенал 

соціології систему координат. Він писав: "Ті групи, до яких належить 

індивід, утворюють начебто систему координат таким чином, що кожна нова 

група, приєднуючись до цієї системи, визначає його із все більшою точністю 

й однозначністю" [249, c. 413]. 

Надалі Г. Зімель розробляв поняття про соціальний простір як про 

систему місць. У своєму екскурсі "Як можливе суспільство?", він, зокрема, 

говорить: ".З одного боку, суспільство створює у собі й пропонує деяке 

"місце", яке, щоправда, відрізняється від інших за змістом й обрисами, але в 

принципі може бути заповнено багатьма й тому є дещо анонімним; з іншого 

боку, незважаючи на його загальний характер, індивід займає це місце на 

підставі внутрішнього "покликання", кваліфікації, що сприймається як 

цілком особиста" [250, c. 525]. Таке розуміння виявилося досить 

продуктивним, оскільки дає змогу об'єднати в одному описі стабільність і 

зміни в суспільстві, структури й індивідів, які далеко не у всьому тотожні 
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суспільній системі. Сам соціальний простір став одночасно й простором 

примусу, і простором волі, простором творчості. Проблема простору в різних 

її аспектах постійно залишалася серед теоретичних інтересів Г. Зімеля.  

А. Філіппов дійшов висновку, що Г. Зімель насамперед звертався до 

таких тем: простір як форма; простір і тілесність; унікальність кожної точки 

простору; місце як кристалізація соціальних зв'язків; границя як соціальний 

факт, що одержав просторове оформлення; різниця між соціальними групами 

в їхньому ставленні до соціального простору; поєднання просторових 

перспектив дослідника й тих, на кого спрямований його дослідницький 

інтерес [251]. Г. Зімель залишив після себе надзвичайно строкату й багато в 

чому фрагментарну спадщину. Його ідеї дали послідовникам змогу обрати 

різні спрямування досліджень. Наприклад, Р. Парк і Е. Богардус використали 

деякі зімелевські ідеї при вивченні соціальної дистанції. На думку Н. Паніної, 

напевно, без концепції "соціальних кіл" не з'явилася б і шкала соціальної 

дистанції Е. Богардуса [252]. 

Після Г. Зімеля в соціології найбільший резонанс мала концепція 

соціального простору, запропонована П. Сорокіним [3]. Оскільки, 

розробляючи теорію соціальної мобільності, П. Сорокін визначав її саме як 

переміщення індивідів у соціальному просторі, то він приділив багато уваги 

визначенню цього поняття. 

В рамках цього завдання П. Сорокін в першу чергу відокремлює 

соціальний простір від геометричного і стверджує: "Соціальний простір 

корінним чином відрізняється від простору геометричного" [3, c. 297]. Але 

для визначення положення індивіда в соціальному просторі він використовує 

аналогії саме з системою просторових координат геометричного 

(географічного) простору, в якому місцезнаходження об’єкта визначається 

відносно інших об’єктів, що вважаються "точками відліку". 

Відповідно, за П. Сорокіним, визначити положення людини чи якогось 

соціального явища в соціальному просторі означає визначити його (їх) 

ставлення до інших людей та інших соціальних явищ, які беруться за певні 
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"точки відліку". Такими "точками відліку" можуть бути окремі люди, групи, 

сукупність груп тощо. 

З цією метою він пропонує застосувати методику, що складається з 

таких частин: 1) визначення ставлення людини до певних груп; 2) ставлення 

цих груп одна до одної в межах популяції; 3)ставлення певної популяції до 

інших, що складають людство. 

В подальших роздумах від поняття популяція він переходить до понять 

населення та народонаселення. Але обидва ці поняття мають спільну основу 

ще з античних часів. Саме слово "популяція" походить від латинського 

populus – народ, населення. Термін найчастіше зустрічається в генетиці, 

екології, еволюційному вченні й розглядається як сукупність особин одного 

виду, що більш-менш тривало займає певний простір і відтворює себе 

протягом великого числа поколінь. В електронному соціологічному словнику 

подано визначення популяції як " сукупності людей на певній території у 

певний момент часу" [253]. 

Аналогічно і поняття населення містить територіальну 

характеристику:"народонаселення – сукупність індивідів, які проживають на 

певній території і відповідно до біосоціальної сутності людини здійснюють 

власну життєдіяльність у межах певного ладу, вступають між собою у 

суспільні відносини (економічні, політичні, соціальні, національні, культурні, 

сімейні тощо), підпорядковуючись при цьому відповідним законам і 

закономірностям на різних етапах розвитку людської цивілізації. Населення 

(за словником) – сукупність людей, що проживають на території окремої 

країни, регіону, населеного пункту та в масштабі планети" [206]. Таким 

чином, поняття "територія" (тобто фізичний, географічний простір) присутнє 

в категоріях, якими П. Сорокін описує соціальний простір і положення 

індивіда в ньому. 

Водночас, формулюючи своє бачення соціального простору, Сорокін 

наполягає на принциповому розділенні соціального та геометричного 

просторів. Цю різницю він ілюструє прикладами, що демонструють ситуації, 
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за яких люди, що знаходяться поруч у геометричному ( в цьому контексті – 

фізичному, а ще - географічному) просторі, можуть бути значно віддалені у 

просторі соціальному. 

Але, коли йдеться про визначення позиції людини або будь-якого 

соціального явища в соціальному просторі, П. Сорокін наполягає на тому, що 

для повноти визначення необхідно не тільки знати його статус у певних 

групах (сімейний стан, громадянство, національність, ставлення до релігії, 

професію, приналежність до політичних партій, економічний статус, 

походження тощо), його позицію в межах кожної групи населення, а й 

положення цього населення як такого серед всього людства (наприклад, 

населення США) [3]. 

Таким чином, він визнає необхідність співвіднесення територіально 

закріпленого географічного простору держави та населення цієї держави до 

просторів і населення інших держав, а також їхніх соціальних, політичних і 

ресурсних позицій. 

З іншого боку, в схемі співвідношення різних типів мобільності 

територіальні переміщення чітко віднесені до горизонтальної мобільності. 

Варіантом пояснення цієї явної суперечності може бути те, що, як 

зазначалося вище, П. Сорокін традиційно розрізняє міграцію і мобільність. 

Крім того, з наведених прикладів зрозуміло, що він послідовно має на 

увазі такий вид територіальних переміщень, які не приводять до зміни 

соціального статусу. Дійсно, президент якоїсь країни у разі подорожі на 

будь-яку дистанцію і до будь-якої іншої країни продовжує бути президентом 

своєї держави. Але таке переміщення і не буде міграцією. 

Наявність різного роду відмінностей між частинами всесвітнього 

соціального простору, що утворюються населенням різних держав, 

наголошується П. Сорокіним не одноразово. Хоча навряд чи вірогідним є 

його припущення про соціальну близькість американського та китайського 

генералів, оскільки надто великою є різниця між суспільствами двох країн. 

На нашу думку, якими б близькими не видавалися окремі соціальні позиції в 
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різних суспільствах, бути рівними (тим більш за всіма векторами і з 

урахуванням престижу, самоідентифікації, кількості таких позицій відносно 

кількості населення і таке інше) вони практично не можуть. 

Таким чином, позиція П. Сорокіна, спрямована на розробку концепції 

соціальної мобільності, сприяла також розвитку поняття соціального 

простору, але значною мірою абстрагувалася від взаємозв’язку соціального 

та фізичного простору через обмеження. Інакше кажучи, П. Сорокін моделює 

соціальний простір, в якому відбувається соціальна мобільність на такій 

частині географічного простору (території), що переміщення в її межах не 

призводить до помітних змін положення об’єкта у вертикальному вимірі.  

В межах простору-моделі П. Сорокін розрізняє горизонтальну і 

вертикальну мобільність. Горизонтальна мобільність визначається як 

перехід індивіда чи соціального об’єкта з однієї соціальної групи до іншої, 

що перебуває на тому самому рівні, що і перша. Або, інакше кажучи, це 

переміщення в межах одного соціального пласта. Передбачається, що 

горизонтальна мобільність відбувається без помітних змін соціального 

положення об’єкта у вертикальному вимірі [3]. Як у працях самого 

П. Сорокіна, так і в ряді сучасних досліджень, територіальні переміщення 

розглядаються як приклад горизонтальної мобільності [15].  

 "Соціальний простір" був одним із ключових понять і в теорії 

П. Бурдьє поряд із поняттями "габітус" і "капітал" [168, 169].                                  

Соціальний світ, за П. Бурдьє, це багатовимірна структура, де 

об’єктивне і суб’єктивне не підлягає принциповому розділенню.  

На думку П. Бурдьє, соціальний простір весь час конвертується у 

фізичний. Він вважає, що просторові характеристики фізичного простору, в 

якому перебуває індивід, з часом набуває все чіткішого соціального змісту, 

що виявляється, наприклад, у характері розселення людей на певних 

територіях, просторових структурах поселень, типах житлових та технічних 

будівель. Більш того, П. Бурдьє підкреслює вплив соціальних структур навіть 

на тіло людини (прояви: постава, спосіб переміщення у фізичному просторі, 
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манери). Саме таким чином соціальні структури матеріалізуються у 

фізичному просторі [169]. 

Детальний аналіз фізичного простору з точки зору соціології зроблено 

українською дослідницею Л. Малес, де вона спирається саме на роботи 

П. Бурдьє [245]. При розгляді фізичного простору підкреслюється важлива 

роль географічного середовища, яке наповнює простір Землі і включає в себе 

земну поверхню, атмосферу, гідросферу, ґрунт та рослинно-тваринний світ. 

Географічне середовище створює природні умови суспільного життя та є 

основною сировинною базою матеріального виробництва. Природні 

багатства суспільство використовує залежно від рівня розвитку 

продуктивних сил. На початку історії людства, коли особливо значною була 

залежність виробництва від географічного середовища, великий вплив на 

розвиток суспільства мала наявність джерел засобів існування, а з розвитком 

індустрії все більшу роль починають відігравати природні багатства як 

джерела засобів праці: наявність корисних копалин, енергетичні ресурси, 

лікувальні та естетичні властивості місцевості. Ландшафтно-кліматична 

різноманітність і геологічні надра як уже наявні та незалежні від 

конституювання соціальності, стали історично першою основою для 

закладення нерівності локусів як джерел капіталів, оскільки виділяла 

території з більш та менш сприятливими та сприятливими умовами 

життєдіяльності. 

Названі зрізи простору – геометричний, антропоморфічний, 

географічний – утворюють своєрідну канву конституювання фізичного 

простору соціальної реальності, яка стає вмістилищем соціальних об’єктів, 

встановлює геометричні відношення між ними, задає умови досяжності 

різних його точок [245].  

На цьому етапі вже очевидна принципова неможливість повного 

накладання соціального простору на фізичний та існування нерозкладного 

залишку, на який звертав увагу П. Бурдьє. Виходячи з цього ми можемо 

говорити про певну автономність фізичного простору в суспільстві і далі про 
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його вплив на соціальні процеси. Вплив фізичного простору виявляється не 

лише у визначенні схем та напрямів соціальних цінностей - пріоритет центру 

над периферією, верху над низом, правого над лівим, - а й через 

безпосередню значущість просторових відношень у підтриманні контактів 

певного рівня. 

Охопленість фізичного простору соціальними оцінками визначається 

межами і рівнем освоєння різних його типів, які утворюють ойкумену та 

терру інкогніто - свою для кожного часу. Вона задається і безперестанно 

розширюється разом із географічними відкриттями, освоєнням водного і 

космічного простору, захоплюючи в орбіту людської життєдіяльності та 

надаючи соціального значення все новим, до того лише потенційним типам 

фізичного простору. Але часом ми спостерігаємо випадіння чи різке 

зниження ролі деяких його елементів, таких як природні та рукотворні 

печери, пустелі, зони екологічного лиха, наприклад, чорнобильська зона. 

Перехід із статусу потенційного в актуальний чи навпаки – втрата цього 

статусу, а також усі зміни в рівні залучення до соціальних практик того чи 

іншого типу фізичного простору утворюють його динаміку. 

Як бачимо, ще одним важливим поняттям поряд із самим простором, 

капіталами та агентами у цьому аналізі стає поняття локусу як 

місцезнаходження чи місцевіднесення речей, індивідів, груп, організацій, 

інших складових соціальних інститутів у фізичному просторі. Основними 

характеристиками локусу, з яких конституюється його цінність, є вигоди та 

збитки (ризики) від знаходження у сфері дії джерел одного чи, як правило, 

комбінації кількох типів капіталів. Таким локусом може бути навчальний 

заклад, який є продуцентом освітнього капіталу; опорний пункт міліції як 

місце зосередження, з одного боку, стражів порядку, з іншого – його 

порушників; а також магістраль як джерело просторового капіталу 

(забезпечує швидкість переміщень) та як джерело фізико-хімічного 

забруднення території і травматизму. З наведених прикладів видно, що 
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локуси бувають монокапітальними і полікапітальними, а саме джерело 

капіталу має амбівалентну природу і тотожне джерелу благ. 

Цінність локусу не завжди є прямо пропорційною близькості його до 

джерела капіталів, що випливає із вище сказаного: так, краще мешкати в 

одному будинку зі знаменитим колекціонером отруйних змій, ніж у сусідніх 

кімнатах комуналки, або краще жити за 100 чи 200 метрів від трамвайної 

лінії, що знешкодить дію вібрації та шуму і не зменшить суттєво зручність 

користування ним. Тому слід скоріше говорити про певний оптимум відстані 

до джерел капіталу – свій для кожного конкретного випадку. 

Фізичний простір стає активним елементом соціальних практик, коли 

він не просто матеріалізує та локусує її суб’єктів та джерела капіталів, а 

усвідомлюється як обмежений, нерівномірно насичений, коли хтось отримує 

кращі місця, а хтось гірші, об'єктивуючи цим самим соціальні відносини. 

Лише у такому випадку на нього звертають увагу і він стає об’єктом оцінки. 

Це означає, що агенти обирають свої стратегії, виходячи зі свого 

позиціювання у фізичному просторі, та реалізують їх за допомогою 

маніпуляцій ним. Більш того, у деяких випадках вони визначають оволодіння 

певним локусом за свою мету (саме так можна проінтерпретувати 

спекулювання нерухомістю). 

Як бачимо, локус як характеристика взаєморозміщення одного агента 

стосовно інших агентів та джерел капіталів, яка визначає саму можливість, а 

також затрати і вигоди взаємодії з ними, по суті своїй виступає просторовим 

капіталом. Та оволодіння "багатим" на капітали локусом не автоматично 

збільшує можливості агента, а лише тоді, коли у нього є інструменти 

присвоєння зосереджених там благ. Такими інструментами можуть бути 

гроші, влада, знання, соціальні зв’язки, етос тощо. Зрештою, індивід, не 

маючи засобів для повного використання капіталів, які стали йому 

доступними після зайняття певного локусу, може перетворити свій 

просторовий капітал на інший чи змінити деякі його характеристики.  
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І, нарешті, третьою складовою, яка конституює соціальність фізичного 

простору, виступає населення у своїх соціальних характеристиках, або ж, 

іншими словами, – населення фізичного простору соціальними агентами. 

Індивіди, будучи тілесними істотами, теж мають свій локус, і в кожен момент 

перебування у фізичному просторі він є унікальним, уся їхня життєдіяльність 

може бути описана через більш чи менш компактні ареали з кількома 

базовими локусами. Вони також мають об’єм і характеризуються 

співвідношенням різних видів капіталів, через які і діють у соціальному 

просторі. Агенти у процесі здійснення соціальних практик створюють 

об’єктивні капітали і відтворюють їх розподіл між локусами. При цьому самі 

виступають джерелами інкорпорованих капіталів і власною мобільністю 

сприяють їх нерівномірному розміщенню у фізичному просторі, а у процесі 

реалізації стратегій досягнення присвоєння об’єктивних та інкорпорованих 

капіталів надають, підтверджують чи змінюють соціальну цінність їх локусів. 

Головним досягненням підходу П. Бурдьє можна вважати те, що він 

охоплює всю видиму область соціального простору, поєднує вісі 

економічних, владних, соціальних і культурних вимірів, підкреслює значення 

культурних ресурсів, габітусів і соціальних практик у соціальному 

структуруванні. Такий підхід не є чимось принципово новим. Однак, 

П. Бурдьє вдалося несуперечливо об'єднати відомі ідеї багатомірності, 

відмінностей у ресурсах у несуперечливу цілісність і акцентувати таку 

позицію розгляду, що дає змогу побачити не тільки окремі зрізи простору, а й 

емерджентний процес його виробництва й відтворення, диференціації і 

структурування. 

Аналізуючи соціологічну концепцію П. Бурдьє, українська дослідниця 

Л. Малес доходить висновку, що саме трактування П. Бурдьє фізичного 

простору як об’єктивації соціальних відносин дає можливість подальшого 

розгортання поняття фізичного простору без небезпеки втратити 

соціологічний зміст чи, навпаки, абсолютизувати значення цього фактора, як 

це бачимо у представників школи географічного детермінізму [245]. 
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Як бачимо, концепції соціального простору, закладені в класичних 

теоріях соціальної мобільності, містять значний евристичний потенціал для 

аналізу переміщень, які відбуваються як у географічному, так і в соціальному 

просторі. Однак, у жодній з цих концепцій предметом наукового осмислення 

не стали безпосередньо просторові переміщення індивідів і груп як суб’єктів 

міграційних процесів.  

В результаті, цілий ряд методологічних принципів і теоретичних 

підходів теорій соціальної мобільності містить багатий, але далеко не 

реалізований у соціологічних дослідженнях міграції ресурс 

інструментального аналізу соціальних практик переміщення індивідів і груп. 

Що стосується досліджень міграційних процесів, то вони представлені 

двома практично не пов'язаними між собою напрямами формування 

теоретичної бази, а також відповідними підходами до емпіричних 

досліджень. Розподіл між дослідженнями зовнішньої і внутрішньої міграції є 

не менш кардинальним і не менш традиційним, ніж розподіл досліджень 

соціальної мобільності і міграції. Хоча Д. Массей і називає внутрішню 

міграцію копією або дублікатом зовнішньої міграції, але головним чином 

розглядає цю єдність у контексті неокласичної економічної теорії, відповідно 

до якої трудова міграція спричинена географічною різницею попиту та 

пропозиції на робочу силу [116]. 

Теоретичні та емпіричні роботи найвідоміших сучасних дослідників 

міграції, так само як і звіти Міжнародної організації з міграції повністю 

присвячені зовнішнім міграціям, ознакою яких є перетин державних 

кордонів. А внутрішня міграція практично виключена з кола цих досліджень. 

Саме слово "міграція" переважно асоціюється з міграцією міждержавною, а 

внутрішня міграція здебільшого визначається як розподіл населення. 

Але існує фундаментальний факт: більшість людей, що мігрують у світі 

сьогодні, попередньо переміщувалися в межах країни свого походження.  

На жаль, ті, хто досліджує міжнародну міграцію, рідко вважають 

внутрішні переміщення такими, що відповідають їхнім інтересам, і навпаки.  
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Водночас, необхідно зазначити, що в межах досліджень внутрішньої 

міграції були сформульовані важливі теоретичні положення, які позитивно 

вплинули і на розвиток вивчення міжнародної міграції. Так, Е. Равенштайн, 

який започаткував дослідження міграційних процесів, вивів свої "закони 

міграції" через вивчення міграції внутрішньої, і ряд цих законів не втратив 

своє актуальності і на сьогодні. Концепція трьох стадій міграційного 

процесу, на яку спираються більшість сучасних дослідників зовнішньої 

міграції, була розроблена Л. Рибаковським на основі аналізу міграційних 

процесів у межах Радянського Союзу. Прикладом спроби застосування 

теорій, розвинутих на матеріалах внутрішньої міграції, для міждержавних 

переміщень може слугувати робота Р. Пріора [196], хоча він не 

зосереджувався на тому, як ці дві міграційні системи можуть бути пов’язані. 

Проте, зазначається, що має бути якийсь тип зв’язку між цими двома 

процесами, а різниця між ними не є такою значущою, як видається на 

перший погляд. 

 Зв'язок між внутрішньою та міжнародною міграцією – не нова ідея. В 

деяких ґрунтовних дослідженнях (як українських, так і зарубіжних) 

вказувалося на зв'язок між цими міграційними процесами [187, 217, 254], але 

характер такого зв’язку так і не став об'єктом цілеспрямованих досліджень. 

Частково причиною відсутності ясності в розумінні якогось зв’язку між 

внутрішньою та зовнішньою міграціями є те, що дослідження цих процесів 

проводяться на різних основах і традиціях. Навіть більше, джерела 

інформації, що використовують для оцінок двох видів міграції, є різними і 

вимагають застосування різних аналітичних технік. Як наслідок, формуються 

і різні дослідники дослідницькі підходи до розгляду міграції, різні 

методології і особливі дослідницькі питання та спрямування уваги. 

В контексті дослідження міграції виникає необхідність абстрагуватися 

від нескінченної множини характеристик фізичного простору і зосередитися 

на територіальному аспекті і співвіднесенні, а точніше взаємозв'язку, окремої 

території, обмеженої певними границями, і частини соціального простору, 
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яка на цій території локалізується. Таке звуження поля аналізу пов’язане з 

тим, що до основних характерних рис міграції більшість дослідників 

відносить власно територіальне переміщення, в процесі якого здебільшого 

відбувається перетин державних (для зовнішньої міграції) та 

адміністративних (для внутрішньої міграції) кордонів різного рівня. 

Саме абстрагування від розмаїття якостей та характеристик конкретних 

об'єктів робить можливим формування їх просторових моделей. Для об'єктів, 

локалізованих у географічному просторі, універсальною моделлю є карта. 

Чим більше характеристик матеріальних об’єктів відображається на карті, 

тим більш конкретизованою вона є. Вищим рівнем абстрагування є 

відображення лише просторових характеристик об’єктів, тобто їхніх 

розмірів, границь, взаємного розташування. Географічна карта явно чи 

латентно присутня у всіх моделях територіальних переміщень. 

Для дослідників зовнішньої міграції питання, в якому саме просторі 

відбуваються переміщення, не є принциповим. З точки зору цих досліджень, 

міграційні процеси відбуваються між державами. Тобто підґрунтям їх 

моделей є скоріше політична карта світу. Державні кордони враховуються, 

головним чином, залежно від того, наскільки серйозними перепонами для 

переміщень індивідів вони є. Фактори соціального характеру безумовно 

також враховуються, але залежно від мети дослідження і обраного підходу 

основна увага приділяється зіставленню економічних, культурних, 

політичних обставин життя індивіда в країні донорі і в країні реципієнті. При 

цьому не відбувається побудова комплексної моделі соціального простору, 

що локалізований у межах цих держав. 

В проведеному І. Прибитковою аналізі традиції дослідження 

внутрішньої міграції, зокрема урбанізації [189], однією з найпоширеніших 

моделей, що пояснює розподіл населення, відзначається гравітаційна модель 

Стюарта. В межах якої було запропоновано три базисних поняття, що є 

соціологічними метафорами законів Ньютонівської фізики: 

 Поняття демографічної сили, що є аналогом сили тяжіння. 
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 Поняття демографічної енергії, аналогічне енергії гравітаційній. 

 Поняття демографічного потенціалу, що відповідає поняттю 

гравітаційного потенціалу. 

Як зазначає І. Прибиткова, демографічний потенціал розглядають як 

міру концентрації населення або як визначник суми можливостей здійснення 

певної діяльності. Подальший розвиток гравітаційна модель отримала в 

працях С. Стауфера. Зокрема, запропонована їм модель ґрунтується на 

припущенні, згідно з яким мігрантів приваблюють в певному пункті так звані 

"сприятливі можливості", які С. Стауфер розглядає як масу пункту тяжіння. 

Як масу пункту виходу він пропонував використовувати показники 

чисельності населення. На його думку, як зазначає І. Прибиткова, зв’язки між 

рухливістю населення і відстанню не обов’язкові; число людей, що 

переміщуються на певну відстань, прямо пропорційне числу сприятливих 

можливостей наприкінці цієї відстані й обернено пропорційні числу 

проміжних можливостей [189]. Таким чином, відстань у цій моделі виражена 

через кількість наявних сприятливих можливостей, що розташовані між 

пунктами в'їзду та виїзду, і які утримують мігрантів від подальшого 

переміщення. Тобто чим більша відстань, тим більше проміжних 

можливостей і, отже, менше міграційний потік. 

На нашу думку, ці можливості можуть мігрантами і не фіксуватися, 

якщо відсутні перепони для подальшого переміщення. 

Як зазначає І. Прибиткова, головна перевага моделі зіткнення 

можливостей полягає в тому, що вона спирається на логіку поведінки 

людини, яка прагне знайти місце роботи якомога ближче до місця 

проживання, збільшити свій трудовий дохід, поліпшити умови праці, побуту 

і відпочинку [189]. 

Підґрунтя всіх моделей територіального розподілу людської діяльності 

становить гіпотеза, згідно з якою в поведінці людей, коли йдеться про 

подолання простору, простежуються певні закономірності, що підлягають 

кількісному оцінюванню [255]. Ця гіпотеза спирається на такі постулати: 
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 Просторовий розподіл людської діяльності віддзеркалює 

впорядковане пристосування до чинника відстані. 

 Рішення про розміщення приймаються, виходячи з принципу 

мінімізації зусиль, що мають витрачатися на нього. 

 Усі місця розташування доступні до певної міри, але деякі з них 

характеризуються більшою доступністю порівняно з іншими. 

 У різноманітних видах людської діяльності виявляється 

прагнення агломерації для отримання вигод, що їх забезпечує концентрація 

різних сфер життєдіяльності в одному місці. 

 Орієнтація людської діяльності має ієрархічні засади. 

 Розселення людей має осередковий характер [255]. 

Але поняття відстані в даному контексті не є рівнозначним поняттю 

відстані в географічному просторі. Відстань як фактор міграційного 

переміщення залежить від наявності можливостей її подолання, тобто від 

ступеня соціалізованості певної ділянки фізичного простору. 

Феноменом максимальної соціалізації фізичного простору є місто. 

Саме тому організації простору міст, зокрема великих міст, з урахуванням 

взаємодії соціального і фізичного простору присвячена значна кількість 

концепцій. Хоча територіальні переміщення в межах одного населеного 

пункту більшістю дослідників не вважаються міграцією, в соціологічних 

дослідженнях зазначається вплив міграційних процесів на структуру 

простору міста. Наприклад, модель концентричних зон міста, запропонована 

Е. Берджессом, складається з 5 концентричних зон: 

1) центр – акумуляція соціокультурного, адміністративно-політичного 

та комерційного життя; 

2) перехідна зона житлових будівель і торгово-промислових 

підприємств старого недосконалого типу; 

3) зона мешканців із відносно високими доходами; 

4) зона комфортабельного житла; 

5) зона маятникових мігрантів [238, с. 25–26]. 



 

 

154  

До моделей міграційних переміщень, завдяки яким були отримані 

важливі, на нашу думку, результати на матеріалах внутрішньої міграції, 

зокрема в Україні, належить і концепція просторової самоорганізації 

населення [189]. Згідно з цією концепцією територіальні переміщення 

населення відбуваються в певному соціально-просторовому континуумі, 

кожна точка якого характеризується певним набором життєвих благ: 

можливості для працевлаштування, придбання житла, здобуття освіти, 

змістовного дозвілля, спілкування, відпочинку; різні екологічні 

характеристики, рівень політичної стабільності й особистої безпеки, гарантії 

реалізації прав людини. Сукупність цих точок (районів) утворює простір 

можливостей, чи простір стимулів, в межах якого, як зазначає І. Прибиткова, 

принцип "людина шукає, де краще" спрацьовує як закон. 

Простір можливостей динамічний і різноманітний. Він 

характеризується різними рівнями концентрації діяльності людини. У ньому 

розгорнені, а відтак підлягають вибору, можливості діяльності індивідів у 

найрізноманітніших сферах. 

Формування у населення преференцій щодо різних ділянок території 

відображає економічно і соціально зумовлені реакції жителів на певну 

сукупність властивостей середовища їхнього існування. На просторову 

самоорганізацію населення суттєвий вплив справляють економічний, 

політичний, етнічний, конфесіональний і глобалізаційні чинники. Отже, 

вибіркове ставлення жителів до території власного існування може 

слугувати, з одного боку, критерієм якості життя в тому чи іншому районі в 

межах простору можливостей, а з іншого – суттєвою ознакою визначення 

локалізації латентних груп населення із притаманною їм соціальною 

організацією, поведінкою та цілями. 

За цією концепцією, теоретико-методологічні передумови дослідження 

феномена просторової самоорганізації населення є три взаємозалежні 

постулати: 
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 Переміщення населення у просторі можливостей є 

самоорганізаційним процесом суспільної поведінки індивідів, 

спрямовуваним системою преференцій. 

 Просторова самоорганізація населення відображається у 

вибірковому ставленні жителів до території власного існування: концентрації 

їх в одних районах і деконцентрації в інших в результаті переміщень 

населення в просторі. 

  Чисельність населення – це інтегральний показник, що відображає 

дію багатьох чинників, які реально привертають увагу людей до того чи 

іншого регіону. Тому його можна розглядати як індикатор привабливості цих 

районів для певних груп населення [189]. Зауважимо, що цей індикатор 

будується як на щільності населення, так і на його динаміці. 

Таким чином, поєднання картографування і статистичної інформації 

дало дослідниці можливість виявити латентні групи населення, які 

вирізняються специфічною просторовою самоорганізацією, а також 

просторову локалізацію таких груп. 

Характеристикою всіх міграцій є специфіка місць походження: 

мігранти частіше походять з одних місць в своїх країнах, ніж з інших. 

Доступність або дистанція від потенційного місця призначення може бути 

основним фактором, але зазвичай інші фактори впливають не менше. Не 

завжди можна одразу побачити, чому окрема група людей є більш мобільною 

чи має більший потенціал мобільності, ніж інші, що спокійно залишаються 

по сусідству. Але сама можливість виокремлення латентних груп населення з 

підвищеним потенціалом мобільності є важливою з точки зору формування 

методик і спрямувань подальших досліджень таких груп. 

На нашу думку, концепція просторової самоорганізації, як і більшість 

моделей міграційного переміщення, явно чи латентно базується на понятті 

територіальної структури суспільства. 

Територіальна структура суспільства визначається як "сукупність 

стійких спільнот людей, які формуються на основі соціальної неоднорідності 
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умов життєдіяльності у різних територіальних утвореннях, та відносин між 

цими спільнотами" [256, c. 778-779]. Розглядається вона, як правило, поряд з 

іншими спільнотами (етнічною, демографічною, політичною тощо), а тому 

піддається тій самій схемі аналізу – через систему соціальних ознак. З іншого 

боку, існує розуміння територіальної структури як підвиду демографічної, а 

також її аналіз у термінах розселення, трудових ресурсів, інфраструктури в 

рамках геоекономічних дисциплін. 

Свого часу, російські дослідники міграції визначили основні 

характеристики територіальних спільнот, які залишаються актуальними і на 

сьогодні. На їхню думку, з якою ми згодні, територіальна спільнота є 

відносно самостійним фрагментом соціально-територіальної структури 

суспільства, що включає, по-перше, відповідну групу населення, по-друге, 

частину життєвого простору з його природними ресурсами, виробничими 

потужностями, житловим фондом, соціально-побутовою інфраструктурою та 

іншими ресурсами [257]. Характерними рисами соціально-територіальних 

спільнот є відносна просторова відокремленість, цілісність, яка виявляється у 

більшому розвитку внутрішніх різнорідних соціальних зв'язків порівняно із 

зовнішніми, відносна самодостатність виробничої та невиробничої сфер 

діяльності для задоволення базисних потреб спільноти, специфіка якісного 

складу населення та умов його життєдіяльності [258, с. 301].  

Важливим є те, що у якості емпіричних референтів поняття 

"територіальна спільність" розглядалися будь-які ланки адміністративно-

територіальної структури країни від сільського поселення до 

республіки. Таким чином, у згаданій концепції соціально-

територіальна структура має ієрархічну будову, відповідно до якої 

територіальні спільноти вищого рівня поєднують у собі спільноти нижчого 

рівня. На цих засадах розвивався підхід до територіальних спільнот і в 

подальших дослідженнях російських соціологів: "Як елементи реальності, 

що відповідають поняттю "територіальна спільність", можуть розглядатися 

будь-які ланки адміністративно-територіальної структури країни: область, 
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край, міста, сільські райони, сільські поселення. У науковій літературі 

пропонуються різні, серед іншого й досить складні, підходи до визначення 

границь територіальних спільнот. Однак використання адміністративного 

критерію має, щонайменше, дві вирішальні переваги порівняно з іншими 

підходами: по-перше, відносну стійкість границь окремих спільнот, по-друге, 

наявність достатньої статистичної інформації про їхній розвиток" [259, 

с. 481].  

Зрозуміло, що формування територіальних спільнот притаманне не 

лише федеративним державам. Межі таких спільнот визначаються зазвичай 

адміністративним поділом території будь-якої країни. Так, для України цей 

поділ включає АР Крим, області, міста, сільські адмінрайони і окремі 

поселення.  

Формування територіальних спільнот у межах певних границь 

стосується не тільки поділу території всередині країни, а й усієї території 

держави як основи формування територіальної спільноти. Хоча, за висловом 

Б. Андерсона, нації є уявленими спільнотами, "тому що представники навіть 

найменшої нації ніколи не знатимуть більшості зі своїх співвітчизників, не 

зустрічатимуть і навіть не чутимуть нічого про них, і все ж в уяві кожного 

житиме образ їх співпричетності" [260], але територія, на якій відбувається 

формування нації, є реальним фізичним фактом. Тому населення кожної 

країни також є територіальною спільнотою, межі якої визначаються 

державним кордоном. Незважаючи на існування таких наддержавних 

об'єднань як, наприклад, Євросоюз, саме держави залишаються основними 

одиницями соціально-територіального поділу, а державні кордони найвищим 

рівнем в ієрархії адміністративних кордонів. Але незалежно від рівня в 

ієрархічній системі адміністративних меж, кожна така межа визначає 

територію окремої спільноти.  

Як зазначає Ерхард Штьолтінг, "границі є вирішальним фактором у 

формуванні відповідних суспільств; вони мають те значення, котре вбачає в 

них суспільство, в рамках якого вони існують" [231, с. 49].  
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Незважаючи на те, що границі можуть визначатися штучно, вони 

перетворюються на самостійний соціально-історичний феномен. Якщо 

границі переміщуються чи зовсім зникають, як це часто відбувалося і 

відбувається в історії, зокрема України, вони залишають по собі сліди, що, 

мабуть, ніколи або, принаймні, нескоро зникнуть.  

Хоча існує значна кількість прикладів переміщення, зникнення чи 

появи нових як державних, так і внутрішніх адміністративних кордонів 

різного рівня, здебільшого вони досить стало, а на конкретний момент досить 

чітко відокремлюють одну соціально-територіальну спільноту від іншої. 

Саме тому більшість дослідників міграції погоджуються з тим, що перетин 

адміністративної границі є важливою ознакою міграційного переміщення. 

Сьогодні в соціології поширюється розуміння територіальної 

структури суспільства як простору реалізації соціальних практик і 

об’єктивації усіх інших видів структурацій на основі взаємодії соціального і 

фізичного просторів [245]. На жаль, моделі міграційних переміщень, зокрема 

розглянуті вище, такого підходу практично не використовують.  

Водночас, у межах нашого дослідження вважаємо за необхідне 

підкреслити, що кожна соціально-територіальна спільнота є окремою 

соціальною системою, локалізованою в географічному просторі, яка має свої 

особливості ресурсної бази та соціальної стратифікації і, відповідно, 

соціальної мобільності.  

Використання поняття "система" як стосовно соціально-територіальних 

спільнот, так і стосовно соціального статусу індивідів, на нашу думку, 

вимагає певних пояснень. 

У соціологічній теорії важко знайти більш багатопланове, багатозначне 

й розпливчасте поняття, ніж "соціальна система". У літературі можна 

зустріти десятки визначень, а наявність різних відтінків і трактувань 

збільшує число варіацій ще на порядок. Учені неодноразово намагалися 

впорядкувати це предметне поле, але жодна з типологій не стала 

загальноприйнятою [261, c. 103]. 
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Поняття система має багато визначень. Зокрема, система може 

розглядатися як будь-який об'єкт, який має певні властивості, що 

перебувають у деякому заздалегідь заданому відношенні. За іншим 

визначенням, система - відособлена свідомістю частина реальності, елементи 

якої виявляють свою спільність у процесі взаємодії. 

У роботі Дж. Кліру [262] обговорюється визначення, запропоноване 

Б. Гейнсом, відповідно до якого, системою є все, що ми хочемо розглядати як 

систему. Поняттю "система" відведено чільне місце в ієрархії понять. 

Зазначається, що слабкість і водночас головна перевага цього поняття 

полягає в тому, що його ніяк не можна додатково охарактеризувати. Це 

визначення підкреслює дуже важливі властивості системи, але все-таки не 

розв'язує проблему співвідношення понять множини й системи. 

У роботах Р. Акоффа система розглядається як ціле, що визначається 

однією або декількома основними функціями, де під функцією розуміється 

роль, призначення, "місія" системи. За Р. Акоффом, система складається із 

двох або більше істотних частин, тобто частин, без яких вона не може 

виконувати свої функції. Інакше кажучи, система є цілим, яке не можна 

розділити на незалежні частини [263, с. 40]. 

У межах цієї роботи ми користуємось найбільш загальним розумінням 

поняття "система" і пов'язаних із ним понять. Відповідно до такого розуміння 

система є множиною пов'язаних між собою елементів, що розглядається як 

ціле. Елемент системи – це нерозкладний далі (у цій системі, за цього 

способу розгляду й аналізу) компонент складних об'єктів, явищ, процесів. 

Структура системи розуміється як відносно стійка фіксація зв'язків між 

елементами системи. Цілісність системи - це її відносна незалежність від 

середовища й інших аналогічних систем. Емерджентність системи 

підкреслює, що її властивості як цілого не зводяться до властивостей 

окремих елементів. Ряд теоретиків вважає, що в системі повинно бути не 

менш як два елементи. 
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Таким чином, якщо соціальна спільнота має цілісність, то ми можемо її 

вивчати як соціальну систему. Розглядаючи соціально-територіальну 

спільноту як соціально-географічну систему, ми розрізняємо ціле й складові 

елементи. Елементом такої системи може бути індивід або підмножина 

індивідів. Так, елементом світової системи є країна, елементом країни як 

окремої соціально-географічної системи будуть підсистеми, обмежені різного 

рівня адміністративними кордонами, а елементом найнижчого рівня 

виступатимуть окремі поселення. При цьому, для досліджень міграційних 

переміщень адміністративні межі районів великих міст, на нашу думку, 

враховувати не варто, оскільки переміщення в межах одного населеного 

пункту традиційно не вважаються міграцією. 

У цій роботі індивід уважається окремим випадком соціальної системи, 

оскільки індивіда можна розглядати як ціле, що має зв'язки із зовнішнім 

середовищем, яке в свою чергу є соціально-географічною системою. 

Ще раз підкреслимо, що теоретичні моделі, спрямовані на дослідження 

міграції, мало цікавляться безпосередньо простором, в якому відбувається 

переміщення. Тут частіше йдеться про моделі самого переміщення, тоді як в 

якості простору розглядається виключно простір географічний. Можливо, 

саме через те, що міграція сприймається як територіальне переміщення, яке 

знаходиться під впливом соціальних факторів, а не як соціальне за своєю 

природою переміщення – виникає традиція окремого дослідження 

внутрішньої та зовнішньої міграції і відокремлення таких переміщень від 

соціальної мобільності.  

Водночас, необхідно зазначити, що згадані моделі можуть бути 

ефективні в межах окремих досліджень. Так, на думку Ю. Плотинського, 

варто пам'ятати, що модель, яка успішно застосовується в одних випадках, в 

інших може виявитися непридатною. Для кожної моделі має бути 

сформований перелік умов, за яких така модель буде правильною. Від моделі 

не вимагається істинність. Модель повинна бути адекватною, працездатною, 

тобто давати задовільні відповіді на поставлені запитання [261, с. 105]. 
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До аналогічного висновку приходить і Д. Массей в результаті аналізу 

теоретичних та емпіричних даних. Він зазначає, що серед сучасних 

міграційних теорій є такі, що релевантні міграційним процесам в одній країні 

і зовсім нерелевантні процесам в іншій [115].  

Тим не менш, більшість розглянутих вище моделей має свій 

евристичний потенціал. Наприклад, модель територіального розподілу 

населення за територіальними спільнотами, запропонована Т. Заславською, 

дає змогу побачити соціальний простір як пов’язаний з географічним, 

обмежений певними границями, і такий, який являє собою певну соціально-

територіальну систему [257, 258].  

Проте, в таких моделях залишається багато нерозкритих питань. Так, 

видається важливим знати, якою є внутрішня соціальна структура цих 

соціально-територіальних систем. Знову ж таки, необхідно мати можливість 

визначати як соціальний статус індивіда в таких системах, так і позицію 

самої системи серед собі подібних.  

На нашу думку, для комплексного дослідження міграційного процесу 

необхідно враховувати причини і наслідки у їхньому взаємозв'язку із 

факторами і механізмами, що детермінують його протікання. Модель самого 

процесу, "підвішена у вакуумі", не дає нам такої можливості (хоча 

необхідність моделі процесу сумніву не викликає).  

Тому нам здається, що базовою для розробки гносеологічних моделей 

дослідження міграційних процесів може стати модель соціального простору 

взаємопов'язаного з простором географічним, яка склалась у традиції 

досліджень соціальних переміщень. Цей простір поділяється на соціально-

територіальні системи, які можуть бути візуалізовані через географічні карти 

різного рівня деталізації. Основною умовою релевантності таких моделей має 

бути врахування характеристик як географічного, так і соціального простору 

систем, які залучені до процесу міграції. При цьому підкреслимо важливість 

характеристик соціального простору, зокрема визначених у теоріях 

соціальної мобільності. До таких характеристик належать: стратифікаційні 
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порядки, практики формування соціального статусу, ресурси, які 

перетворюються у різні види капіталів і можливості їх конвертації та багато 

інших параметрів, які характеризують соціальний простір. 

 Щодо самих міграційних процесів, які розглядаються в межах такої 

моделі простору, то, на нашу думку, їх моделі мають синтезуватися з 

обов’язковим урахуванням досягнень сучасної традиції дослідження 

міграцій. На нашу думку, моделі, сформовані за такого підходу, нададуть 

змогу розглядати міграційне переміщення в єдності із його соціальною 

природою. 

Виходячи з вище викладеного, вважаємо, що соціальний простір 

поділяється на окремі соціально-географічні системи зі специфічними 

параметрами, які найчастіше (але не завжди) мають за свої границі 

адміністративні кордони різного рівня, що локалізовані географічно. В свою 

чергу, за такого підходу, міграція має розглядатися як соціо-географічне 

переміщення, що відбувається між різними соціальними системами в обох 

просторах, географічному та соціальному одночасно і нерозривно, і яке 

приводить до змін у просторах цих систем та в соціальних координатах 

індивіда чи групи, що переміщується. 

Важливо зазначити, що ми не виокремлюємо соціальне переміщення як 

вид міграційного руху, а підкреслюємо соціо-географічну природу міграцій, 

на відміну від інших видів соціальної мобільності, що здійснюються в межах 

просторової системи з тими самими параметрами, та інших видів 

територіальних переміщень, які не приводять до змін соціальної позиції 

індивіда чи групи. 

Легко побачити, що за такого підходу і внутрішня, і зовнішня міграції 

розуміються як явища однієї соціальної природи. Такий підхід, на нашу 

думку, може допомогти розв’язати багато наукових проблем як в теоріях 

міграції, так і в теоріях соціального переміщення. 

Модель соціо-географічного простору для дослідження міграційних 

переміщень як переміщень між соціально-територіальними системами дає 
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змогу поглянути на базові концепти основних моделей міграційних теорій як 

на параметри окремих локальних систем. Саме як параметри певного 

локального соціально-географічного простору можуть розглядатися і 

соціальні зв’язки в точках виходу і спрямування переміщення, і різнорідні 

ресурси, що формують як соціальний, так і інші види капіталів індивіда чи 

групи, і економічні принади та недоліки, і зважені ризики, і кліматичні 

особливості, і специфічні риси ландшафту тощо. Не суперечить такий підхід 

і концепції просторової самоорганізації людей, оскільки поле потреб також є 

параметром окремої локальної соціально-географічної системи. 

Виходячи з теорій, які звертаються до практик окремих індивідів або 

малих груп, важко пояснити факт утворення антропотоків. Нам здається 

логічнішим пов’язати їх зі специфічними характеристиками простору. 

Хоча мультидісциплінарність та мультипарадигмальність і дає 

соціології певні переваги у разі опису багатофакторних процесів на зразок 

міграції, складність у зіставленні отриманих даних на певному етапі починає 

ці переваги нівелювати. Можливо, на даний момент варто зосередитись на 

виборі однієї соціологічної теорії як базису для аналізу і формування 

адекватного розуміння сутності міграційних процесів. Виходячи з 

викладеного, такою теорією може стати теорія соціального переміщення. 

 

3.2 Концептуальні ознаки і характеристики міграції та 

перспективи її дослідження в контексті теорій соціального простору 

 

Міграція є складним багатоаспектним соціальним процесом. Вважаємо, 

що конкретизація його образу має включати як характеристики, притаманні 

будь-якому соціальному процесові, так і особливості, виявлені протягом 

більш як ста років міграційних досліджень. Виходячи із завдань цієї роботи, 

ми маємо доповнити образ міграційного процесу тими положеннями, які 

були сформульовані в теоретичних студіях і підтверджені практичними 

дослідженнями соціальної мобільності. 
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Як і будь-які процеси, соціальні процеси можна визначити як певну 

послідовність взаємопов’язаних явищ, або станів.  

За словниковим визначенням соціальний процес [лат. processus – 

проходження, просування] – це послідовна зміна станів або рух елементів 

соціальної системи та її підсистем, будь-якого соціального об’єкта, соціальні 

зміни в динаміці. Соціальний процес відбувається під впливом внутрішніх і 

зовнішніх чинників, має стійкий порядок взаємодії своїх компонентів, 

тривалість у часі та спрямованість до певного стану об’єкта. 

Найважливішими рисами соціальних процесів є їхня загальність і зв’язок із 

суб’єктом, стадійність, етапність, різноступеневість їхньої організації, 

перебігу та розвитку. Розрізняють соціальний процес функціонування 

(забезпечує відтворення якісного стану об’єкта) і соціальний процес розвитку 

(забезпечує перехід об’єкта до якісно нового стану). Соціальні процеси 

розрізняють також за об’єктом (людство, суспільство, клас, організація, мала 

група, особистість), за ступенем управління (стихійний, природний, 

цілеспрямований). Залежно від рівня системи виокремлюють: 

внутрішньоособистісні (соціалізація, самовиховання); міжособистісні 

(дружба, кохання); внутрішньогрупові (взаємовідносини у будь-якому 

колективі); між групові процеси, а також процеси, що відбуваються між 

спільнотами людей; соцієтальні [206, с. 265]. 

Складність міграційного процесу полягає в тому, що окремі його 

компоненти мають різний характер. Хоча окремі його компоненти можуть 

бути локалізовані на більшій чи меншій частині простору, міграційний 

процес в цілому є явищем глобальним. Як глобальному явищу міграційному 

процесу притаманні, зокрема, некерованість, відсутність певної 

спрямованості, безперервність. 

Некерованість (природність) процесу міграції означає, що він виникає, 

з онтологічних причин і не може бути контрольованим однією особою чи 

системою. На сьогодні не існує ефективних механізмів його регулювання. 
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Недостатньо ефективними є і спроби статистично фіксувати як усі окремі 

події, що складаються в різні компоненти процесу, так і загальний процес. 

Відсутність спрямування (нелінійність) динаміки міграційного процесу 

означає, що його розвиток не має якогось передбачуваного показника, який 

можна було б представити як мету процесу. В різні часи динаміка і складові 

процесу були різні, вони також різняться від однієї системи до іншої. В 

сучасних дослідженнях міграції поширеною є думка про зустрічні вектори 

міграційного та товарно-грошового потоків, що певною мірою фіксують 

типові спрямування і в результаті мають балансувати нерівний розподіл благ 

між різними соціальними системами. Проте, якщо така спрямованість існує, 

її можна визнати лише тимчасовим феноменом, характерним саме для 

нашого часу і саме для тих систем, які взаємодіють у рамках цієї схеми. 

Як уже зазначалось, міграція як процес характеризується 

неперервністю, тобто існувала в усі часи з моменту появи людства і досі не 

видно тенденцій, які б могли віщувати її зникнення.  

Віднесення міграції до процесів функціонування чи розвитку є 

ситуативним і залежить від параметрів систем, між якими відбувається 

переміщення. Для ряду країн, які на сьогодні сформувалися як країни- 

реципієнти, ці процеси є частиною нормального функціонування і 

відтворення населення і робочого потенціалу. Водночас, для деяких країн в 

умовах розвитку науки, економіки, культури запозичення спеціалістів або 

повернення власних, що отримали кваліфікацію за кордоном, є важливим 

джерелом потужних інновацій.  

Аналізуючи міграційні переміщення в контексті теорій соціальної 

мобільності, ми дійшли висновку, що хоча міграції за своїми проявами і 

ознаками належить до переміщень в географічному просторі, за 

детермінантними факторами і наслідками вони можуть розглядатися як 

окремий вид соціальної мобільності. 

Цілий ряд характеристик таких переміщень значною мірою збігаються, 

зокрема, суб’єкт-об’єктна структура цих процесів є практично ідентичною. 
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При цьому фактично однаковими є соціальні інститути, в яких формується 

потенціал мобільності і якими детермінуються характеристики процесів 

мобільності. 

Феномен міграції, як і феномен соціальної мобільності, 

характеризується стійкістю у часі і загальністю. Вони проявляються у вигляді 

соціальних процесів, притаманних людству в усі часи і на всій території 

земної кулі, у будь-якому суспільстві і на будь-якій стадії розвитку.  

Релевантними для міграційних процесів є і ті загальні характеристики 

соціальної мобільності, що були сформульовані в базовому концепті. До них, 

зокрема, належить обов'язкова присутність перепон для вільної мобільності. 

Такі перепони мають різні форми, різний характер, більшу чи меншу 

жорсткість, вони можуть трансформуватися, але ніколи не зникають 

повністю.  

Важливою характеристикою як процесів соціальної мобільності, так і 

міграцій є нерівномірність їхнього протікання в просторі - кількісні 

параметри процесів мобільності, зокрема їхня інтенсивність, є різними для 

різних фрагментів простору. Це, крім іншого, актуалізує питання принципу 

розподілу простору на фрагменти та взаємного зв'язку соціального та 

географічного просторів. 

Загальною характеристикою процесів мобільності є також значні їх 

коливання в часі. Аналіз цих коливань є підставою для висновку про 

відсутність у широкій історичній перспективі єдиної тенденції до зростання 

або зменшення масовості процесів мобільності, незважаючи на те, що в 

короткій для історії проміжок останніх десятиліть очевидною є 

загальносвітова тенденція зростання, зокрема міграційних процесів. 

Процеси соціальної мобільності індивідів чи груп – це процеси, 

сутність яких полягає у зміні положення в соціальному просторі. При цьому 

просторові переміщення, які визначаються як соціальна мобільність, в 

класичному розумінні не пов'язані з переміщеннями в просторі 

географічному. 
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Водночас, загальноприйнятим є те, що основною рисою, яка визначає 

поняття "міграція", є територіальне переміщення індивідів. При цьому 

включення до міграції будь-якої форми соціальних переміщень, не 

пов’язаних зі зміною позиції у географічному просторі, вважаються 

неправомірними [109]. 

На нашу думку, міграція, на відміну від соціальної мобільності, є 

одночасним переміщенням як у просторі соціальному, так і в просторі 

географічному. Тому вважаємо неправомірним включення до міграції тих 

територіальних переміщень, які не пов’язані з соціальною мобільністю. 

Для поглиблення розуміння міграційного переміщення важливим є 

поняття соціального простору, основи якого були закладені в теоріях 

соціальної мобільності. Соціальний простір – дуже складне онтологічне 

явище, дослідження якого ще більше ускладнюється його діалектичним 

взаємозв'язком з простором фізичним. Тому аналіз процесів, що 

відбуваються в цьому просторі, вимагає абстрагування від ряду його 

характеристик, тобто формування різних, залежно від потреб дослідження, 

гносеологічних моделей. 

Виходячи з вищевикладеного, базовою для розробки гносеологічних 

моделей дослідження міграційних процесів може стати модель соціального 

простору, взаємно пов'язаного з простором географічним, яка 

започатковувалась у традиції досліджень соціальних переміщень. Основою 

такої моделі є соціально-географічні системи. 

Таким чином, в межах запропонованої моделі соціальний простір, що 

охоплює всю соціалізовану поверхню земної кулі, поділяється на окремі 

соціальні системи, які територіально локалізовані. При цьому весь 

соціальний простір сам є макросистемою, тобто не може бути зведений до 

суми соціально-географічних систем, що є його компонентами. 

У межах цієї роботи ми користуємось найбільш загальним розумінням 

поняття "система" і пов’язаних із ним понять. Відповідно до такого 

розуміння система є множиною пов'язаних між собою елементів, що 
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розглядається як ціле. Елемент системи – це нерозкладний далі (у цій 

системі, за цього способу розгляду й аналізу) компонент складних об'єктів, 

явищ, процесів. Структура системи розуміється як відносно стійка фіксація 

зв'язків між елементами системи. Цілісність системи - це її відносна 

незалежність від середовища й інших аналогічних систем. Емерджентність 

системи підкреслює, що її властивості як цілого не зводяться до властивостей 

окремих елементів. 

Основною умовою релевантності гносеологічних моделей дослідження 

міграційної мобільності має бути врахування характеристик як 

географічного, так і соціального простору систем, які залучені до процесу 

міграції як безпосередньо, так і опосередковано.  

З цією метою в рамках нашого аналізу вважаємо доцільним як елемент 

соціального простору розглядати соціально-географічні системи різного 

рівня. 

Cоціально-географічна система включає як відповідну групу 

населення, так і частину фізичного простору з його природними ресурсами, 

виробничими потужностями, житловим фондом, соціально-побутовою 

інфраструктурою та іншими ресурсами. Характерними рисами соціально-

географічних систем є відносна просторова відокремленість, цілісність, яка 

виявляється у більшому розвитку внутрішніх різнорідних соціальних зв'язків 

порівняно із зовнішніми, відносна самодостатність виробничої та 

невиробничої сфер діяльності для задоволення базисних потреб спільноти, 

специфіка якісного складу населення та умов його життєдіяльності. 

Водночас, у межах нашого дослідження припускається, що кожна 

соціально-географічна система є окремою соціальною системою, 

локалізованою в географічному просторі, яка має свої особливості ресурсної 

бази, соціальної стратифікації та диференціації і, відповідно, соціальної 

мобільності. 

Розглядаючи соціально-географічні системи як елементи соціального 

простору, ми розрізняємо ціле й складові елементи, з яких складається 
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ієрархія підсистем. Так, елементом світової системи є країна, елементом 

країни як окремої соціально-географічної системи будуть підсистеми, 

обмежені різного рівня адміністративними кордонами, а елементом 

найнижчого рівня виступатимуть окремі поселення. При цьому ще раз 

підкреслимо важливість характеристик соціального простору, зокрема 

визначених у теоріях соціальної мобільності.  

Як уже зазначалося, аналіз соціальної мобільності як з точки зору 

розвитку теоретичних основ, так і в практичних дослідженнях, проводився в 

межах моделі соціального простору, що являла собою єдину соціально- 

територіальну систему. Тим не менш в результаті були сформульовані базові 

характеристики соціального простору, які необхідно враховувати в аналізі 

міграційних процесів. До таких характеристик належать: стратифікаційні 

порядки, підходи до визначення соціальної позиції індивіда, практики 

формування соціального статусу, ресурси, які перетворюються на різні види 

капіталів і можливості їх конвертації, соціальні механізми, що сприяють 

мобільності або стають перепонами для неї, та багато інших параметрів, які 

характеризують соціальний простір і варіанти мобільності в ньому. 

Виходячи з розглянутого вище, міграційні процеси відбуваються в 

соціальному просторі, який поділяється на окремі соціально-географічні 

системи зі специфічними параметрами, що найчастіше (але не завжди) мають 

за свої границі адміністративні кордони різного рівня, локалізовані 

географічно.  

В свою чергу, за такого підходу, міграція має розглядатися як соціо-

географічне (соціально-територіальне) переміщення, що відбувається між 

різними соціально-територіальними системами в обох просторах, 

географічному та соціальному одночасно і нерозривно. 

Таким чином, основна відмінність між соціальною мобільністю в 

традиційному розумінні і міграцією полягає в тому, що в класичних 

теоретичних і практичних підходах до соціальної мобільності об'єктом 
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соціального переміщення є та сама система, в якій цей процес зароджується і 

відбувається. Водночас, міграційне переміщення є транссистемним. 

В результаті переміщення з однієї соціально-територіальної системи до 

іншої, незалежно від взаємного розташування цих систем, змінюються 

координати індивіда чи групи не тільки в географічному, а й у соціальному 

просторі. На нашу думку, це дає підстави вважати соціальне переміщення 

сутнісною ознакою міграції. 

Суб’єкт-об’єктна структура міграції є досить складною. Ми вважаємо, 

що суб’єктами міграційних процесів можуть виступати не тільки індивіди та 

групи, які переміщуються, а й самі системи і ті елементи систем, що 

здійснюють прямий або опосередкований вплив на ґенезу та протікання 

процесу.  

До суб’єкт-об’єктної структури належать і певні соціальні інститути, 

які: а) задіяні як засоби полегшення, ускладнення або контролю над цими 

процесами; б) виконують компенсаторні функції та функції амортизації у 

системах-учасниках міграційного переміщення; в) самі так чи інакше 

зазнають впливу внаслідок цих процесів, наприклад, через появу у базовому 

суспільстві нової категорії чи групи населення.   

 Спираючись на теорії соціальної мобільності, можна виокремити 

принаймні основні можливі суб’єкти міграційного процесу: 

1) індивіди, що безпосередньо переміщуються між різними соціально-

територіальними системами за власним рішенням і, відповідно, власними 

можливостям. 

2) групи, в межах яких не всі індивіди, які до неї належать, приймають 

власні рішення, а можливості визначаються сукупними можливостями групи. 

3) системи як донори, так і реципієнти, які здійснюють цю функцію 

через соціальні інститути, що взаємодіють із мігрантами і беруть участь в їх 

витісненні, втриманні чи інтеграції.  

Важливою умовою віднесення перших двох категорій суб'єктів саме до 

міграційного процесу, вважаємо те, що міграційне переміщення між різними 
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соціально-територіальними системами має супроводжуватися як зміною 

соціального статусу самого суб'єкта, так і змінами характеристик систем. 

Згідно з положеннями теорій соціальної мобільності, до таких характеристик 

належать, зокрема, притаманні їм стратифікаційні порядки. При цьому 

зауважимо, що мігрантські групи можуть бути як малі, зокрема родини, так і 

досить чисельні. До таких численних груп можуть належати анклавовані 

етнічні групи, наприклад, циганські, окремі релігійні чи соціальні спільноти. 

Відповідно, в межах цієї роботи до суб'єктів міграційних процесів не 

належать індивіди чи групи, для яких переміщення між різними соціально-

територіальними системами не призводить ні до змін їхнього власного 

статусного набору, ні до змін характеристик систем. Прикладами вважаємо 

такі категорії переміщень як туристичні, рекреаційні, гостьові, епізодичні 

відрядження та аналогічні до них. Не належать, в межах роботи, до 

міграційних і поїздки прочан, в результаті яких може змінюватися їхній 

престиж у межах релігійної групи, але не відбувається впливу на 

характеристики систем у цілому. 

Зрозуміло, що ступінь і характер впливу міграційних процесів на 

соціально-територіальні системи значною мірою залежить від їхньої 

інтенсивності. Для міграційних переміщень інтенсивність вимірюється 

частотою переміщення індивідів через границі тих чи інших територій у разі 

зміни місця проживання назавжди або на більш чи менш довгий час . Але 

вирішальною для визначення сили впливу міграцій на системи і 

передбачення характеру реакції систем має не абсолютна а відносна 

інтенсивність процесів. Відносна інтенсивність може бути визначена як 

частка мігрантів у загальній чисельності населення певної соціально-

територіальної системи. Враховуючи, що системи-донори і системи-

реципієнти зазвичай мають різну чисельність населення, то і відносна 

інтенсивність міграцій для них буде різною, а відповідно, різною виявиться і 

реакція цих систем. 
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Оскільки не лише міграційний процес впливає на соціальну ситуацію 

як у системах-реципієнтах, так і системах-донорах, а й самі системи 

впливають на цей процес, то при аналізі міграційного процесу ми маємо 

виходити з його полісуб'єктності.  

Полісуб'єктність, згідно з теорією соціальної мобільності, притаманна і 

масовим процесам соціальних переміщень. Це відбувається у випадках, коли 

в результаті війн чи революцій держава шляхом реалізації влади, зокрема 

політичної, змінює стратифікаційні порядки соціуму, у цьому разі індивіди і 

групи стають об'єктами переміщення відповідно до нової стратифікації. 

Аналогічною може бути і мобільність у результаті трансформаційних 

процесів, зокрема, пов'язаних із розвитком капіталістичних відносин, 

наприклад, в Україні та на всьому просторі колишнього СРСР. Але для 

міграційних процесів це не означає зміни суб'єкта, а всі прояви 

трансформаційних процесів виступають факторами міграцій.  

Водночас, соціально-територіальні системи, здійснюючи функцію 

влади і реалізуючи вплив соціального на фізичний простір, в певних 

випадках виступають суб'єктами міграційних процесів. Яскравими 

прикладами можуть слугувати масове вивезення рабів з Африки до Америки, 

депортація кримських татар, насильницькі переселення українців, що жили в 

Польщі, в ході операції "Вісла". Всі ці приклади значно різняться за своїми 

характеристиками. Зокрема, з точки зору дистанції в географічному просторі 

від міжконтинентального переміщення до переміщення в кілька десятків, 

сотень чи тисяч кілометрів. Значною є і різниця в культурній дистанції та 

соціальній структурі між системами походження і системами-реципієнтами, і 

в можливостях подальшої соціальної мобільності. Але всі ці переміщення 

означали зміну соціального положення. 

 До цієї групи міграційних переміщень можна віднести і переміщення, 

що відбуваються внаслідок поширеної практики депортації нелегальних 

мігрантів до країн їхнього походження або попереднього перебування. Ці 

переміщення не є настільки масовими, як наведені вище приклади, але 
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можуть розглядатися як складова загального світового процесу і варіант 

циклічної міграції.  

Міграційні процеси, в яких суб'єктом виступає система, є окремим 

варіантом взаємодії соціального і фізичного простору. В цьому випадку, як 

зазначав П. Бурдьє, соціальний простір прагне перетворитися більш чи менш 

строгим чином на фізичний простір за допомогою викорінювання або 

депортації деяких людей. 

Традиційно міграційні процеси поділяються на три стадії: початкову 

(формування потенціалу мобільності), основну й заключну (адаптаційну чи 

інтеграційну).  

Початкова, або підготовча, стадія міграційного процесу визначається 

як процес формування потенційної мобільності, готовності до зміни місця 

проживання чи прикладання праці. В багатьох дослідженнях міграції 

зазначається, що потенційна мобільність завжди є у 2-3 рази більшою від 

дійсної міграції, оскільки не всі установки на переїзд реалізуються. 

Основною стадією міграційного процесу вважають реалізацію 

міграційного потенціалу, тобто безпосереднє переміщення об’єкта в 

просторі.  

Завершальною стадією міграційного процесу називають етап адаптації 

і інтеграції мігрантів на новому місці. Вважаємо, що заключний етап - це 

включення індивідів до соціальної системи, до якої вони перемістилися, і 

набуття ними відповідної позиції у статусно-стратифікаційних порядках, що 

супроводжується трансформацією цих порядків.  

Для розглянутих вище варіантів міграційного процесу, коли суб'єктом 

міграційного переміщення є система, а індивіди і групи виступають його 

об'єктами, перші два етапи реалізуються виключно системою. Водночас, 

третій етап залежить від того, як швидко і до якого ступеня система 

припинить свій вплив на індивідів чи групи, які стали об'єктами цього 

процесу.  
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Крім того, практично відсутньою може бути підготовча стадія 

міграційного процесу у випадках, коли суб'єктом виступають індивіди чи 

групи, але процеси, що відбуваються в соціальному чи географічному 

просторі системи, раптово ставлять під загрозу життя людей. За тих самих 

обставин, але за відсутності раптовості фактора виштовхування міграційний 

процес повноцінно проходить усі три стадії. 

Наведені вище варіанти міграційних переміщень зазвичай є масовими, 

але не регулярними і відносно нетривалими з точки зору досягнення 

кінцевого пункту переміщення. Після припинення жорсткої дії системи, або 

надпотужного детермінантного фактора, суб'єктами процесу стають індивіди 

чи групи, яким притаманні ті самі практики, що і за добровільної міграції. 

Хоча зрозуміло, що можливості щодо набуття бажаного соціального 

положення в них значно менші через значну втрату ресурсів. 

Таким чином, найбільш характерним початком міграційного процесу є 

формування потенціалу мобільності. 

Проблематика формування потенціалу соціальних переміщень 

ґрунтовно розроблялася в теоріях соціальної мобільності, в результаті чого 

сформувалося розуміння, що мобільність викликана процесами, які 

відбуваються в самому фундаменті суспільства. З точки зору формування 

потенціалу мобільності, зокрема міграційного, важливо зауважити, що 

процес переміщення надзвичайно чутливий до різного роду змін у соціальній 

структурі суспільства. Будь-які трансформації позначаються на 

інтенсивності, масштабах, спрямованості переміщень. Роль соціальних 

трансформацій підкреслюється через розуміння, що процес соціальної 

трансформації є проявом самоорганізації у суспільстві, де самостворюються, 

накопичуються й відтворюються діяльнісно-структурні потенціали, соціальні 

сили й соціальні актори, які їх реалізують і які своїми практиками 

структурують соціальний простір. 

Важливими характеристиками соціального простору, що значною 

мірою детермінують формування потенціалу мобільності, є його 
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стратифікованість і диференційованість. Дослідженнями соціальної 

мобільності була виявлена значна різниця в стратифікації і диференціації 

різних соціально-територіальних систем, що актуалізує проблему визначення 

соціальної дистанції у разі переміщення з однієї системи до іншої, і 

врахування якої має бути однією з умов релевантності запропонованої моделі 

простору для аналізу міграційних переміщень. 

Більшість українських соціологів погоджуються з тим, що соціальну 

стратифікацію можна розглядати водночас і як процес, і як результат 

соціального розшарування елементів соціальної структури. Як процес – це 

підтримуване інституційними зразками, нормами, а також легітимними 

і нелегітимними моделями реальної поведінки (практиками) відтворення 

нерівного доступу соціальних суб’єктів до дефіцитних благ і ресурсів. Як 

результат - це ієрархічне, вертикальне розміщення членів суспільства щодо 

міри володіння й розпорядження певними благами. Поняття стратифікації 

нерозривно пов'язане з поняттям соціального статусу, який визначається 

відносно ряду стратифікаційних порядків. В дослідженнях міграцій досить 

часто постулюється, що в результаті переміщення відбуваються зміни 

соціального статусу індивідів, але зазвичай не конкретизується, які саме 

складові статусу зазнали змін і на якому етапі ці зміни відбулися. В 

дослідженнях соціальної мобільності містяться, якщо не остаточні відповіді, 

то принаймні потенціал формування варіантів відповідей на ці питання.  

Незважаючи на значні розбіжності в розумінні сутності і структури 

соціального статусу, він є узагальнювальною характеристикою становища 

індивіда в конкретній соціально-територіальній системі. Виходячи з того, що 

кожна з таких систем різниться своїми ресурсами, можливостям доступу до 

цих ресурсів і відповідними стратифікаційними порядками, то навіть 

приписані (задані, привласнені) статуси, якими індивіди наділені без 

врахування їхніх схильностей і здібностей, будуть значно різнитися. Навіть 

якщо для представників різних систем у приписаному статусі будуть 

збігатися такі його компоненти, як стать, вік, расова й етнічна приналежність, 
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то присутність у статусному наборі такої складової, як інше місце 

народження, може значно вплинути на подальшу мобільність носіїв цього 

статусу.  

Ще більша різниця між представниками різних соціально-

територіальних систем буде відчуватися в компонентах набутого статусу. 

Так, позиція в аналогічній, скажімо, середній страті за економічною, 

політичною і професійною стратифікацією, рівнем освіти й іншими 

формально рівними складовими зовсім не означатиме рівних можливостей 

мати забезпечене невід’ємними свободами право доступу до якомога 

ширшого вибору життєвих шансів і можливостей. При цьому, виявлені в 

дослідженнях соціальної мобільності позитивні та негативні кореляції між 

мобільністю й різними особливостями життя і поведінки індивідів характерні 

і для формування міграційного потенціалу. Дослідники міграції часто 

намагаються подати процес прийняття рішення про переїзд як зіставлення 

найбільшої кількості умов праці та життя у пунктах виїзду і переселення. Але 

мотивами здебільшого виступають не плюси "там", а мінуси "тут" [2, c. 6]. 

Водночас, той факт, що подібність основних економічних, політико-правових 

структур не гарантує подібності в інтенсивності й спрямуванні як соціальних 

переміщень, так і міграцій актуалізує розвинуте Д. Массеєм поняття 

кумулятивної причинності. На нашу думку, перелік факторів, що 

акумулюються в якості міграційних настанов та ресурсів їх реалізації, може 

бути розширений і уточнений завдяки дослідженням соціальної мобільності. 

На сьогодні існує кілька міжнародних проектів, за якими проводиться 

комплексне порівняння різних соціально-територіальних систем, наприклад, 

визначаються індекси людського розвитку як країн, так і регіонів (для 

України - областей), показники якості життя та ряд інших порівняльних 

показників. Але наявність у соціальному статусі як об'єктивних, так і 

суб'єктивних складових не дає можливості виявити за формальними 

ознаками латентні групи потенційних мігрантів у структурі соціально-

територіальної спільноти. Соціологічні моніторинги, які враховують і 
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суб'єктивні фактори, зі свого боку, фіксують не стільки реальний потенціал 

міграційної мобільності, скільки бажання чи наміри без взаємозв'язку з 

наявністю потрібних ресурсів.  

Водночас, той факт, що мігранти частіше походять з одних систем, ніж 

з інших, дає підстави для визнання наявності специфічних параметрів 

простору цих систем і пошуку таких особливостей.  

Питання, які характеристики простору соціально-територіальних 

систем є детермінантними факторами формування міграційного потенціалу в 

межах кожної з систем, – на нашу думку, є одним із ключових в розумінні 

міграції. Зокрема, важливою характеристикою простору соціально-

територіальної системи є варіативність доступних видів соціальної 

мобільності в її межах. Взаємозв'язок між міграцією і висхідною соціальною 

мобільністю, точніше, з можливостями такої мобільності, який був 

зауважений ще П. Сорокіним, визнається на сьогодні все ширшим колом 

дослідників.  

Крім того, для відповіді на поставлене вище питання, серед іншого, 

важливим є поняття консистентності статусу, яке вживається саме в 

дослідженнях соціальної мобільності. Під статусною консистентністю 

(погодженістю, кристалізацією) розуміється позиція індивідів або груп, за 

якої вони мають той самий ранг у різних статусних вимірах, наприклад: вік, 

освіта, професія, дохід. Якщо в цьому статусному наборі індивіди або група 

займають приблизно однаково високе або низьке положення, це і є статусна 

консистентність. Під статусною неузгодженістю, неконсистентністю 

розуміється ситуація нерівності або розбіжності положення індивіда або 

групи в значимих вимірах соціальної стратифікації: соціально-демографічної, 

економічної, професійної й політичної, тобто коли людина або група мають 

високий ранг в одному стратифікаційному порядку й низький – в іншому.  

За результатами численних досліджень з'ясовано, що правилом є 

невідповідність статусних характеристик. Наприклад, в українському 

суспільстві вчителі або лікарі мають високий рівень освіти, але відносно 
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низький рівень винагороди; нерідко індивіди, що мають значний обсяг 

владних повноважень, не користуються повагою або довірою тих, хто їх 

оточує.  

Водночас, різним соціально-територіальним системам поширення 

неконсистентності статусів притаманне різною мірою. Різними є і 

можливості зменшення такої неконсистентності через процеси соціальної 

мобільності. При цьому, зменшення неконсистентності статусу через 

підвищення компонент із нижчими рангами, що є бажаним для індивідів і 

груп, обернено корелює з поширенням міграційних настанов у межах 

системи.  

Крім того, важливими для характеристик міграційних переміщень є 

дані про різницю статусної неконсистентності, притаманну різним 

соціальним стратам. Так, високий рівень консистентності властивий як 

найвищим, так і найнижчим стратам. Але для вищої страти ця узгодженість 

полягає у високій позиції в усіх стратифікаційних порядках, а результатом є 

задоволення своїм становищем. Водночас, для представників нижчої страти, 

більшість представників якої зовсім не задоволені своїм становищем, 

однаково низькі позиції за всіма вимірами також зумовлюють високу 

консистентність статусів. 

 Дослідники міграцій давно зазначають, що в процесах переміщення не 

беруть участі найбідніші шари населення, що зазвичай пояснюється 

відсутністю необхідних економічних ресурсів. Дослідження соціальної 

мобільності розширюють сферу пояснення низької мобільності найнижчих 

соціальних страт. Констатовані в цих дослідженнях низькі ранги всіх 

компонент соціального статусу означають, крім іншого, відсутність будь-

якого ресурсу, що міг би бути конвертований у ресурс, необхідний для 

міграційної мобільності. 

Важливою з точки зору особливостей формування міграційного 

потенціалу є різниця між різними соціально-територіальними системами в 

професійній стратифікації. Ця різниця полягає не тільки у відмінностях 
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ранжування професій за престижем та винагородою, а й у можливостях 

набуття індивідом бажаної професії. 

Професійна мобільність є важливою частиною предметного поля 

теорій соціальної мобільності. Саме в дослідженнях, що базувалися на 

засадах цих теорій, була виявлена важливість професійної діяльності, яка 

часто використовується навіть у якості інтегрального показника для 

визначення соціального статусу індивіда. Адже професія визначає, який 

рівень освіти для неї необхідно, на яку винагороду може розраховувати її 

представник, які він матиме владу та повноваження і наскільки ця діяльність 

користується повагою в суспільстві. Звичайно, вважати поняття "професія" і 

"соціальний статус" синонімами не можна, але в ряді досліджень цей 

показник виступає як достатній для досягнення дослідницької задачі. 

Зрозуміло, потрібно зважати на багато уточнень: чи працює людина за 

фахом, чи ні; який стаж має і яку посаду займає; наскільки престижною є ця 

професія саме в цьому суспільстві тощо. Крім того, як стверджує С. Макеєв, 

для суспільства в цілому вибір професії постійно – в міру входження у 

працездатний вік все нових поколінь – відтворюється в якості соціальної 

проблеми [2].  

Оскільки різні соціально-територіальні системи мають відмінні 

можливості і традиційні шляхи вирішення таких проблем, то в одних 

випадках вони будуть вирішуватися в межах системи, а в інших сприятимуть 

переміщенню ряду індивідів чи груп до іншої системи. Основою для такого 

твердження є те, що вибір професії - це вибір конкретного місця в системі 

управління власністю, на виробництві, у розподілі та споживанні 

матеріальних і духовних цінностей, соціальних і культурних благ. Тобто, 

вибір професії - це вибір способу життя та соціального становища. З 

набуттям професійного статусу індивід фактично займає одну з 

нерівнозначних соціальних позицій. Також, певною мірою, окреслюються 

потенціал та шляхи подальшої соціальної мобільності. Адже різні професії 

мають різний потенціал щодо службового та професійного зростання, а різні 
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соціально-територіальні системи - різні можливості для реалізації цього 

потенціалу.  

Соціальна мобільність, за такої теоретичної позиції, значною мірою 

пов’язана зі зміною посади в рамках професії або характером виконуваної 

роботи чи навіть зі зміною професії. У випадку, коли ці зміни означають 

низхідну соціальну мобільність, вірогідність прийняття рішення про 

переміщення до іншої системи зростає, особливо якщо таке переміщення 

передбачає можливість зростання чи принаймні збереження рангу важливих 

для об'єкта переміщення складових соціального статусу. 

Фактор професійних запитів та можливостей їх реалізації в межах 

різних соціально-територіальних систем має відмінності для різних вікових 

категорій індивідів. Так, відмінності вихідців з різних систем у можливостях 

набуття середньої та вищої освіти, необхідної для обраної професії, є 

причинами міграційних переміщень на ранніх етапах життя індивіда. 

Причому треба зауважити, що як і вибір професії таке рішення не завжди 

приймається індивідом, якого стосується безпосередньо. Часто це є 

результатом діяльності батьківської сім’ї, яка може як транслювати свої 

цінності й устремління, наставляючи індивіда в процесі виховання, так і 

прийняти рішення про переїзд чи самої дитини, чи всієї сім'ї до місцевості, де 

їхні нащадки матимуть кращі шанси. 

Саме тому розбіжності в професійних орієнтаціях та можливостях їх 

реалізації вихідців із різних соціально-територіальних систем здійснюють 

значний вплив на характеристики міграційних переміщень, зокрема, з точки 

зору формування та реалізації міграційного потенціалу. 

Особливості організації простору в кожній соціально-територіальній 

системі відіграють власну специфічну роль у формуванні різних видів 

мобільності, зокрема, і міграційного потенціалу як з точки зору потрібних 

ресурсів, так і міграційних настанов. 

 Наприклад, у результаті порівнянь киян, іногородніх і вихідців із 

сільських поселень були виявлені значні розбіжності як у рівні домагань, так 
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і у способах їх реалізації. Крім того, в ході досліджень соціальної 

мобільності, українськими соціологами було виявлено диференційоване 

ставлення до доступності благ і можливостей між тими, хто проживає в 

різних типах поселення. Так, було зафіксовано, що городяни констатують 

доступність благ повсякденного існування, а жителі сіл і малих міст, якщо і 

не виключаються з права доступу до них, то вельми обмежені в такому праві, 

покладаючись на трансформацію до кращого стану речей у найближчому або 

віддаленому майбутньому. З іншого боку, входження до єдиної системи 

вищого рівня сприяє формуванню подібних життєвих настанов. Так, було 

виявлено, що співвідношення типів мобільної поведінки є схожими на Сході 

та Заході України. 

Це можна розглядати як підтвердження того, що індивіди з різних 

підсистем однієї системи відтворюють типові моделі мобільної поведінки, 

реалізують одні й ті самі життєві стратегії, до яких належать і накопичення 

різного роду ресурсів і міграційні настанови, тобто формування міграційного 

потенціалу.  

Для аналізу мобільної поведінки в сучасній українській соціології 

застосовується нетрадиційне для теорій міграції поняття соціальних практик, 

що спрямовані на формування як матеріальних, так і нематеріальних ресурсів 

і, відповідно, складових соціального статусу.  

Ці практики розглядаються як система взаємопов’язаних вчинків і дій, 

що здійснюються соціальними суб’єктами в просторі нерівностей суспільства 

з метою закріплення соціального становища чи підвищення соціального 

статусу. Такі практики вибудовуються індивідами на основі життєвих 

уявлень, цілей і домагань, власних потреб і ресурсів для їх досягнення, а 

також життєвих стратегій, які можна розглядати як певну спрямованість 

поведінки, обумовлену різними чинниками й умовами вибору.  

Гадаємо, що є достатньо підстав розглядати міграційну поведінку саме 

як таку соціальну практику.  
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На думку Т. Заславської, соціальні практики – це конкретні форми 

функціонування соціальних інститутів. Загальною ж формою реалізації 

кожного інституту служить не що інше, як сукупність соціальних практик у 

певній сфері [264, c. 507; 265].  

Для конкретизації образу міграції, зокрема в контексті теорій 

соціальної мобільності, важливим є врахування того, що певні соціальні 

інститути серед інших своїх функцій відіграють роль соціальних механізмів 

регулювання соціальної мобільності, які, на нашу думку, значною мірою 

детермінують міграційні переміщення на всіх етапах. 

За словниковим визначенням "соціальний механізм – сукупність 

прийомів, технологій реалізації соціальних цілей, досягнення певного 

результату, задоволення суспільних та індивідуальних потреб" [206, с. 264]. 

Соціальні нерівності, які є однією з основних причин соціальної мобільності, 

обумовлюються тими перспективами і можливостями, котрі задаються 

механізмами відтворення (закріплення) або досягнення іншого соціального 

статусу та пов’язаного з ним стилю життя.  

В різних соціально-територіальних системах одні й ті самі механізми 

можуть мати різну вагу і специфіку своїх проявів. Це стосується і механізмів 

регулювання мобільності, зокрема й міграційної.  

За специфікою свого функціонування ці механізми зазвичай поділяють 

на канали, що сприяють циркуляції індивідів між різними пластами 

стратифікованого суспільства, які П. Сорокін назвав "ліфтами" чи "сходами", 

та механізми, названі ним "ситами", тобто механізми соціального тестування, 

відбору та розподілу індивідів у межах різних соціальних страт. 

В межах однієї соціально-територіальної системи - це практично ті самі 

механізми. Серед тих, що існують як в різних суспільствах, так і всередині 

суспільстві, але в різні періоди його існування, завжди є кілька каналів, 

найбільш характерних для нього. Найважливішими серед цих соціальних 

інститутів є: сім'я, освіта, армія, церква, політичні, економічні та професійні 

організації. В межах цієї роботи вважаємо такі механізми традиційними, на 
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відміну від тих, функціонування яких пов'язане саме з переміщеннями 

міграційними. 

Як вже зазначалося, традиційно і доцільно міграція розглядається, як 

триетапний процес. Проте, зазвичай, у силу онтологічних причин і певних 

теоретичних складнощів, ключові акценти робляться на першому 

(підготовчому) і останньому (завершальному, асиміляційному, 

інтеграційному) етапах.  

Що стосується самого етапу переміщення, то хоча він і визначається як 

основний, але цікавить дослідників значно менше, ніж попередній та 

наступний. Але цей етап є важливим як з точки зору цілісності процесу, так і 

з точки зору його функціонального зв’язку між накопиченим міграційним 

потенціалом і його реалізацією. Етап безпосереднього переміщення 

актуалізує визначення таких характеристик процесу, як дистанція та 

швидкість. Для міграційних процесів швидкість, з одного боку, має 

вимірюватися як і для інших видів соціальної мобільності, а може 

розглядатися і в поєднанні зі швидкістю переміщення в просторі 

географічному. Але класичне вимірювання швидкості переміщення об’єкта у 

фізичному просторі, як відстань, подолана в одиницю часу, є мало 

інформативним для міграційного переміщення. З урахуванням поширеної в 

сучасному світі поетапної міграції, за якої проживання в транзитній країні 

може затягтися на роки, значення швидкості переміщення в географічному 

просторі відіграє значно меншу роль, ніж швидкість переміщення у просторі 

соціальному.  

 Водночас, це не означає другорядності цього етапу міграційного 

переміщення ні з точки зору його важливості для загального протікання 

процесу, ні з точки зору інформативності для досліджень міграції.  

На цьому етапі виявляються реальні обсяги ресурсів, що 

конвертуються у швидкість та комфортність переміщення, які набувають 

монетарного вираження. З одного боку, на цьому етапі ще важко однозначно 

визначити, яку позицію зможе зайняти той чи інший індивід в системі 
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призначення. Але, з іншого боку, очевидно, що переміщення літаком 

демонструє не тільки доступність високих витрат, а й готовність до 

прискіпливої перевірки документів і багажу, особливо у разі перетину 

державних кордонів. Крім того, застосування такого транспортного засобу 

може виступати ознакою запланованого терміну перебування. Якщо цей 

термін є коротким, то такий індивід скоріш за все належить до такої групи 

суб'єктів територіальних переміщень, яких ми, як зазначалося вище, не 

вважаємо мігрантами. Сама по собі вартість переміщення не може слугувати 

ознакою майбутнього соціального статусу: так, переміщення з азійських 

країн до Європи, останній етап якого відбувається в контейнері чи 

рефрижераторі, може коштувати більше, ніж переліт українця до Португалії. 

Але вартість у поєднанні з комфортністю і безпечністю може слугувати 

одним із критеріїв розподілу мігрантів стосовно перспектив їхнього 

майбутнього статусу.  

Крім того, дистанція в географічному просторі, виражена через час, що 

потрібен для її подолання, значною мірою визначає період циркуляції у разі 

циклічних міграцій і є характеристикою ресурсів не лише індивідів, а й 

систем. Так, за той час, що витрачається чиновниками з Бельгії, Німеччини 

чи Франції, в їхніх щоденних поїздках на роботу до Люксембурга, 

пересічний український маятниковий мігрант зможе подолати відстань у 

кілька ( багато) разів меншу. 

Таким чином, відстань у географічному просторі сама по собі 

практично не має вирішального значення для характеристики міграційного 

переміщення. Водночас, через способи подолання цієї відстані 

конкретизуються різні складові, зокрема й латентні, накопичених ресурсів.  

Зокрема, на цьому етапі відбувається конвертація в економічний 

капітал соціального й культурного капіталів, які мають власну динаміку й 

характеризуються, порівняно з економічним капіталом, більшою 

невизначеністю й меншою прозорістю.  



 

 

185  

Саме на другому етапі, тобто етапі реалізації переміщення, починається 

взаємодія із специфічними механізмами соціального тестування, відбору та 

розподілу суб'єктів міграційного процесу.  

В першу чергу, роль механізмів сепарації відіграють інститути 

контролю за доступом до території. На етапі переміщення - інститут 

державного кордону. Очевидно, що функції цього інституту не поширюються 

на переміщення, які не передбачають перетину кордону держав, тобто на 

внутрішні міграції. 

Режим кордону як соціальний механізм "сепарації" помітно впливає не 

тільки на обсяги, а й на сам характер міграційних переміщень. 

Так, для регіонів, де рух через кордон вільний або, принаймні, не є аж 

занадто ускладненим, більш характерна циклічна міграція (тобто тимчасова, 

зворотна, обертова, кругова, циркулярна), на відміну від лінійної (постійної, 

незворотної, стаціонарної, переселенської). Зокрема, циркулярна міграція 

характерна для економічних та політичних союзів, наприклад, ЄС, СНД, де 

застосовується безвізовий режим. Поширення такого виду міграції 

підтверджується висновками Глобальної комісії з міграції, в рекомендаціях 

якої підкреслювалося, що на зміну звичній переселенській парадигмі 

приходять різноманітні форми тимчасових та циркулярних переміщень. 

Функції інституту державного кордону як соціального механізму 

сепарації виявляються й у поділі міграційних процесів на легальні та 

нелегальні. Нелегальний перетин кордонів значною кількістю осіб є 

важливою рисою практично всіх світових міграційних потоків. Тим більш, 

що, за даними експертів, нелегальні мігранти можуть складати до 30% 

легальних міграційних переміщень. У своєму нинішньому вигляді феномен 

нелегальної міграції в частині безконтрольного прибуття на територію іншої 

держави безпосередньо пов'язаний з характером документації громадян та 

режимом функціонування державних кордонів.  

Хоча нелегальний перетин кордону не є кримінальним злочином, але 

готовність (здебільшого вимушена) до порушення норм і правил є досить 
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важливою характеристикою цієї частини міграційних потоків. Крім іншого, 

значна кількість людей, які готові залишити місце проживання і 

переміститися на територію іншої країни без оформлення відповідних 

документів, є базою для виникнення і постійного розширення кримінальної 

мережі перевізників, підтримки такого соціального явища, як торгівля 

людьми і, в результаті, загальної криміналізації суспільства. 

Таким чином, аналіз другого етапу міграційного процесу в контексті 

теорій соціальної мобільності дає змогу, по-перше, більш ґрунтовно виявити 

взаємозв'язок з етапом формування міграційного потенціалу. По-друге, аналіз 

взаємодії з соціальними механізмами регулювання переміщень дає змогу 

визначити ряд характеристик процесу, які принципово позначаються на 

наступному етапові. Зокрема взаємодія з інститутом державного кордону 

значною мірою детермінує шляхи подальшої соціальної мобільності для 

легальних і нелегальних мігрантів. Крім того, в статусному наборі індивідів 

з'являється складова особливого правового статусу, яка принципово 

позначиться на формуванні статусної позиції у новій соціально-

територіальній системі. 

Для третього етапу міграційного процесу поняття нелегальної міграції 

пов’язане не тільки з характером функціонування кордону і способом його 

перетину, а й із механізмами регулювання можливостей включення до 

окремої соціально-територіальної системи, тобто специфічними механізмами 

соціального тестування, відбору та розподілу індивідів у межах різних 

соціальних страт, функції яких актуалізуються у разі зміни соціально-

територіальної системи. Ці механізми реалізуються через різного роду 

дозволи (візи) на перебування, здійснення трудової діяльності, проживання 

та інші обмеження. 

Для більшості країн дозвіл на перебування на території ще не означає 

дозволу на здійснення трудової діяльності. Наприклад, серед українських 

трудових мігрантів повністю нелегалами були 23,2%, а повністю 

врегульований правовий статус, тобто дозвіл як на проживання, так і на 
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роботу мали 31,7%, тобто 45 % мали право перебувати на території, але не 

мали права працювати. [226, с. 36]. 

Роль механізму сепарації відіграє для мігрантів і інститут 

громадянства. Обмеження отримання громадянства притаманні більшості 

країн світу і є важливим механізмом забезпечення прав своїх громадян. В 

наш час, коли багато країн визнають подвійне, потрійне, а деякі взагалі 

множинне громадянство, набуття ще одного громадянства без втрати 

попереднього може і не позначитися помітно на соціальному статусі індивіда 

(а може і позначитися), але актуалізує питання множинної ідентичності, а 

відтак, і множинних соціальних статусів. 

Необхідність для мігрантів проходження складної процедури 

отримання права на перебування на території та працю відокремлює їх від 

мігрантів внутрішніх. Особливо нелегальний статус ставить зовнішнього 

мігранта в слабку позицію, відособлюючи їх від внутрішніх мігрантів, що 

мають всі права громадянина у власній країні. Але права та можливості 

здебільшого розподіляються в суспільстві нерівномірно. 

Результатом може бути "формальне громадянство", за якого внутрішні 

мігранти не мають доступу до базового міського сервісу. В певних ситуаціях 

внутрішні мігранти можуть бути так само вразливими та безправними, як і 

нелегальні зовнішні мігранти. Крім того, і для внутрішніх і для зовнішніх 

мігрантів зміни в соціальному статусі, крім іншого, виявляються в появі такої 

ідентифікації, як "чужинець", що стає важливим фактором у процесі 

інтеграції в новій соціально-територіальній системі. 

В результаті, функціонування механізмів сепарації, які мають різний 

характер у різних соціально-територіальних системах і різну жорсткість 

щодо різних категорій мігрантів, призводить до формування в межах системи 

реципієнта нових видів нерівностей.  

Крім того, в межах теорій соціальної мобільності були сформульовані 

положення, що є важливою характеристикою міграційних процесів і 

додатковою основою для інтерпретації поглиблення соціального розподілу 
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суспільства. Вважаємо, що таким є положення про зростання стратифікації 

внаслідок збільшення чисельності населення та зростання його розмаїття. У 

сучасному світі в багатьох країнах, особливо європейських, міграційні 

процеси мають більший вплив на кількість населення, ніж природний 

демографічний рух. В результаті, саме міграція може розглядатися як один із 

найвагоміших факторів трансформації стратифікаційних порядків, в першу 

чергу систем реципієнтів. Що, безумовно, позначається як на поглибленні 

наявних, так і на появі нових нерівностей. 

Зрозуміло, що далеко не всі нерівності, зокрема у доступі до каналів 

соціальної мобільності, пов’язані з міграційними процесами. Так, різниця в 

можливостях задоволення людських потреб між сільськими поселеннями і 

містами не є наслідком міграції. Але самі мігранти - як зовнішні, так і 

внутрішні, - безумовно, є об'єктом дискримінації, здебільшого негативної. Не 

є наслідком міграції і формування сегментованого ринку праці, але 

доступними для більшості мігрантів є далеко не всі його сектори. Ще одним 

поширеним проявом негативної дискримінації мігрантів є проблеми, 

пов’язані з наймом житла, зокрема в містах. Так, у певних районах житло 

мігрантам здають, в інших - ні, або за значно більшу платню.  

Частково наслідки негативної дискримінації, а часто і практично 

повної ексклюзії, компенсуються утворенням міграційних мереж і 

формальних і неформальних спільнот. Ці процеси більш притаманні 

міграціям зовнішнім, оскільки обставини, які відрізняють положення 

більшості внутрішніх мігрантів від тих, хто знаходиться за межами своєї 

держави, значно зменшують потребу в консолідації. Формальні і 

неформальні мігрантські спільноти відіграють значну роль на всіх трьох 

стадіях міграційного процесу і, безумовно, мають особливості 

функціонування в різні імміграційні/еміграційні періоди. 

Саме на стадії інтеграції в нову соціально-територіальну систему 

найбільшу роль відіграє адаптаційна функція соціального капіталу, виділена 

Т. Файстом [177], яка стосується як адаптації в новій країні, так і реадаптації 
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у разі повернення до країни походження. Як уже зазначалося, функції 

соціального капіталу в міграційних переміщеннях реалізуються через різних 

акторів і їх багатоваріантне поєднання. В цьому контексті акторами можуть 

виступати окремі індивіди, групи, організації з урахуванням різних варіантів 

їхньої взаємодії, серед іншого до найважливіших з таких акторів належать і 

мігрантські спільноти. 

В ході формування нових мігрантських спільнот, які принципово 

відрізняються від територіальних спільнот, з і до яких відбувається 

переміщення, змінюються і функції, і характер їх взаємного впливу. 

Міграційні потоки між тими самими соціально-територіальними 

системами, які відбуваються в різні періоди, мають зазвичай значні 

відмінності як у своєму складі, так і в своєму характері. Потоки одного 

періоду можуть бути здебільшого лінійним, а наступного - переважно 

циклічними. В результаті, кожна хвиля іммігрантів створює певні 

емігрантські спільноти, але спільноти попередніх хвиль далеко не завжди 

стають тією групою, до якої вливаються нові прибульці. 

В контексті групової взаємодії для міграційної мобільності характерні 

різні форми переміщень та їх комбінації. Вони можуть відбуватися і як 

проникнення індивіда до наявної групи, і через створення нової групи, або ж 

проникнення всієї групи до вже сформованих пластів. Більше того, 

емігрантські групи можуть формувати власні пласти в структурі суспільства. 

Серед дослідників міграції довгий час тривала дискусія з приводу того, 

чи виступає основою формування мігрантських спільнот те, що вони є 

мігрантами, чи те, що вони є представниками певного етносу. Виходячи з 

характеру мігрантських спільнот в Україні і спільнот українців за кордоном, 

можна зробити висновок, що мігрантські спільноти, в першу чергу, є 

спільнотами вихідців із конкретних країн.  

Сучасні дані свідчать, що на першому етапі асиміляції в новому 

суспільстві мігранти не утворюють нових територіальних спільнот. Проте 

вони підтримують тісний контакт з індивідами, які можуть бути віднесені до 
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їх колишніх соціально-територіальних спільнот. Таким чином, хоча 

формально вони і не проживають в одній соціо-територіальній системі, проте 

така система колишнього проживання продовжує бути об’єднавчим 

фактором і впливає на самоідентифікацію індивідів.  

Традиційно вважається, що в подальшому розпорошені мігранти 

намагаються географічно зблизитись і утворюють нові територіальні 

спільноти. Ми не маємо інформації щодо процесів територіальної 

концентрації українських мігрантів за кордоном, скоріше, зустрічається 

намагання посилити інформаційні і організаційні зв'язки. Аналогічно, 

дослідники не бачать якихось специфічно мігрантських територій і районів,  

міст в Україні. Але тим не менш світова практика дає багато таких прикладів. 

Так, до найбільш яскравих належать чайнатауни у практично всіх великих 

містах світу, квартали вихідців з країн Північної Африки у французьких 

містах, райони проживання турків у Німеччині.  

В цьому процесі присутня взаємодія багатьох факторів. Такі процеси 

можна також розглядати як один із основних проявів соціального в 

географічному просторі. В цьому випадку не йдеться про втручання 

інститутів системи, хоча й вона може впливати на локалізацію мігрантів на 

обмеженій території.  

В процесах локалізації мігрантських спільнот, крім їхніх власних 

бажань і потреб, значну роль відіграють і зазначені вище дискримінаційні 

практики місцевого населення, зокрема через обмеження ринку житла. Крім 

того, в цьому процесі реалізується бажання місцевого населення збільшити 

дистанцію між собою і чужинцями у фізичному просторі. 

Так, З. Бауман підкреслював, що за певної концентрації "чужих", 

населення, яке вільне в своїй мобільності, намагатиметься уникати тісних 

(або будь-яких – залежно від характеру взаємодій) контактів із ними. Тому на 

певних територіях (районах), де зустріч із "чужим" може бути більш 

вірогідною і менш контрольованою, встановлюється маркування місць, 

небажаних для місцевого населення [1].  
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Таким чином, у разі певної концентрації чужинців на обмеженій 

території, ця територія маркується суспільством як така, що є мігрантською. 

Це призводить як до витіснення індивідів, котрі не підпадають під 

визначення, так і до подальшої концентрації тих, хто може вважатись 

причетним до цієї спільноти. При цьому сепарація відбувається не тільки 

щодо місцевих жителів, а й щодо мігрантських спільнот, які складаються з 

вихідців інших країн. 

Зрозуміло, що за таких умов, висхідна соціальна мобільність для 

окремих індивідів є переважно обмеженою стратифікаційними порядками в 

межах групи.  

Саме тому, принциповим для досліджень міграції є сформоване в 

теоретичних дослідженнях соціальної мобільності положення про те, що 

будь-яка організована соціальна група завжди є соціально стратифікованою. 

Розвиток мігрантських спільнот, зростання їх чисельності 

позначаються і на розширенні їхніх функцій. Крім того, в межах спільнот 

формується власна стратифікація як за векторами влади та власності, так і за 

престижем, рівнем кваліфікації тощо. Відповідно, спільноти забезпечують 

для своїх представників реальні можливості висхідної соціальної 

мобільності.  

Значні можливості для соціальної мобільності створюють і 

консолідаційні тенденції, в результаті яких утворюються союзи, федерації та 

інші органи, що об’єднують окремі мігрантські спільноти. 

Крім того, для оцінки перспектив соціальної мобільності мігрантів 

важливими є положення теорій соціальної мобільності про можливості 

вертикальних переміщень індивіда разом із групою, до якої він належить. 

При цьому позиція групи може як зростати, так і знижуватися принаймні в 

деяких стратифікаційних порядках. Прикладом висхідної соціальної 

мобільності мігрантських спільнот може слугувати те, що відбувається 

постійне зростання їхнього впливу на електоральні процеси, тобто зростання 

їхнього статусу в стратифікаційному порядку влади. 
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В результаті можна констатувати, що в умовах обмеження доступу до 

традиційних механізмів соціальної мобільності, які діють в країнах-

реципієнтах, цілий ряд функцій таких механізмів перебирають на себе 

мігрантські спільноти.  

Таким чином, теоретичні й практичні напрацювання досліджень 

соціальної мобільності дали змогу конкретизувати, чи принаймні поглянути з 

іншої точки зору на цілий ряд характеристик міграційних процесів. 

Зокрема, аналіз міграційного процесу з точки зору теорій соціального 

переміщення створює передумови для конкретизації і тих функцій, що 

традиційно визначаються в дослідженнях міграції.  

Функції міграції населення не є однозначними. Одні з них незалежні 

від типу соціально-економічної системи й особливостей окремих суспільств, 

характер інших визначається соціально-економічними умовами конкретних 

соціально-територіальних систем. Перші - загальні функції міграції, другі - 

специфічні функції тієї або іншої соціальної системи.  

Серед найбільш загальних функцій традиційно виокремлюються 

прискорювальна, селективна й перерозподільча [194, с. 23]. Суть 

прискорювальної функції зводиться до забезпечення того або іншого рівня 

просторової мобільності населення. Територіальні переміщення сприяють 

зміні соціально-психологічних характеристик людей, розширенню їхнього 

кругозору, нагромадженню знань про різні області життя, обмінові 

трудовими навичками й виробничим досвідом, розвиткові особистості, її 

матеріальних, соціальних і духовних потреб, інтеграції національних 

культур. Більш рухливе населення, як правило, є й соціально більш 

активним. Таким чином, міграція, безперечно, веде до розвитку населення.  

 Крім того, як зазначає Б. Рубл, розмаїття населення, яке формується 

внаслідок міграційних процесів, має значний потенціал впливу на систему- 

реципієнта. І лише від самої системи залежить, чи буде це потенціал 

культурного і соціального розвитку, чи він перетвориться на соціальну 

проблему. 
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Іншою функцією міграції є перерозподіл населення, пов'язаний з 

розміщенням продуктивних сил, розподілом виробничих потужностей і 

інвестицій між окремими територіями країни, серед іншого й між 

природними зонами, районами, різними типами сільських і міських поселень. 

У випадку міжнародної міграції такий перерозподіл відбувається між 

різними країнами. Виконуючи перерозподільчу функцію, міграція не тільки 

збільшує чисельність населення окремих територій, а й опосередковано 

впливає на динаміку демографічних процесів, тому що мігранти беруть 

участь у відтворенні населення. Тому значення міграції в зміні чисельності 

населення тієї або іншої місцевості завжди більше, ніж частка мігрантів у 

складі населення цієї місцевості. Роль міграції у відтворенні населення є 

найбільш значною в районах із відносно низькою інтенсивністю природного 

руху [194].  

Особливість перерозподільчої функції обумовлена її 

міжтериторіальним характером, оскільки для міграційних переміщень 

необхідна взаємодія принаймні двох соціально-територіальних систем.  

Третя функція міграції - селективна. Суть її в тому, що нерівномірна 

участь у міграції різних соціальних груп веде до зміни якісного складу 

населення різних територій. Досвід показує, що чоловіки й особи 

працездатного віку беруть участь у міграції більш активно, ніж непрацездатні 

й жінки. Великі відмінності в міграційній мобільності осіб різних 

національностей, а також корінних жителів того або іншого району й тих, хто 

недавно вселився туди з інших місцевостей.  

Ця функція знаходить більш розширену трактовку в межах теорії 

соціальної мобільності. Як уже зазначалося, різні стадії міграційного 

переміщення, а особливо етап "безпосереднього переміщення", передбачають 

поетапне проходження низки інституйованих соціальних механізмів. Деякі з 

цих механізмів мають характер фільтрів. Тому насправді селективна функція 

не зводиться до більшої чи меншої активності різних груп індивідів. 

Важливим елементом стає і ряд компонентів соціального статусу індивіда. 
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Деякі країни, що намагаються контролювати міграційні потоки, навіть 

вносять деякі з цих компонентів до офіційних вимог для в’їзду/виїзду. 

Традиційно увага акцентується на основних векторах стратифікації. Тобто 

економічному благополуччі, професійному і владному статусах.  

Елементом селекції можуть ставати навіть попередні акти мобільності, 

вчинені індивідом. Наприклад, майже неможливо отримати візу для в'їзду до 

США, попередньо побувавши на Кубі, чи потрапити до Ізраїлю після 

перебування в Лівії.  

Окрім уже названих функції, які тією чи іншою мірою визнаються 

всіма теоріями, пов’язаними з міграційними дослідженнями, аналіз з точки 

зору соціальної мобільності акцентує увагу на ще деяких, не менш важливих. 

Зокрема, важливим для характеристик міграції вважаємо положення 

про зростання стратифікації внаслідок збільшення чисельності населення та 

зростання його розмаїття. Цей наслідок міграційних процесів також можна 

віднести до його важливих функцій. 

Крім того, не можна забувати, що міграція використовується як канал 

соціальної мобільності, завдяки якому індивіди чи групи циркулюють у 

межах стратифікованого соціального простору. Ця функція взаємопов'язана з 

іншими функціями міграції, що загалом типово для складних соціальних 

процесів. Фактично індивід чи група, що мають потенціал до соціальної 

мобільності, який неможливо реалізувати в межах певної соціально-

територіальної системи, можуть здійснити спробу переміщення в іншу 

систему, де, на їхню думку, цей потенціал може реалізуватися. 

З точки зору теорій соціальної мобільності, також варто зазначити, що 

на даному етапі розвитку людства внаслідок глобалізацій усіх процесів та 

розвитку технічних засобів для переміщення як осіб, так і інформації, вільна 

територіальна мобільність стає ознакою, притаманною індивідам, які 

перебувають на вищих щаблях стратифікації. Тому певні міграційні 

переміщення можуть застосовуватись для підвищення компонент 
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соціального статусу, зокрема престижу, шляхом демонстративного 

споживання. 

Міграційні переміщення можуть бути як успішними, так і не 

успішними. Для успішності важливе значення мають ресурси, види і способи 

накопичення, які найповніше аналізувалися саме в теоріях соціальної 

мобільності.  

На нашу думку, одним із найважливіших результатів використання 

напрацювань теорій соціальної мобільності є можливість перекрити ряд 

розривів, що притаманні традиційним дослідженням міграційних процесів.  

Один з цих розривів, як уже зазначалося, пов'язаний з нерівномірною 

увагою дослідників до різних етапів міграції і, зокрема, практично повним 

ігноруванням другого етапу процесу. 

Цей розрив традиційно поглиблюється ще й тим, що розгляд 

підготовчого етапу здебільшого йде у мотиваційному ключі, а завершального 

- у контексті обраних поведінкових моделей і економічних зисків.  

На даний момент створюється враження, що окремі етапи міграційного 

процесу вже виступають окремими науковими проблематиками. Досягнення 

в одній з цих проблематик практично не зіставляються з теорією процесу в 

цілому і не додають чіткості загальній картині. При зіставленні різних етапів 

міграції як об'єктів дослідження досить чітко видно, що теми робіт 

концентруються на стадії, проблемної для замовника. Так, є роботи із причин 

виїзду в стурбованих країнах-донорах і дослідження з інтеграції в країнах-

реципієнтах, відповідно. Крім того, існує проблема залежності напрямів 

дослідження від фінансування й, відповідно, від пріоритетів різних фондів і 

організацій, причому ця залежність характерна не тільки для українських, а й 

для європейських і американських досліджень [107]. 

Ще один розрив пов'язаний з проблемою конкретизації суб'єктів 

міграційних переміщень, а також із намаганням відповісти на питання "хто 

такі мігранти?". Як уже зазначалося в межах цієї роботи, таких визначень 

існує велика кількість. Але значна частина їх виходить з намагання ввести 
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якомога більше формальних ознак, в першу чергу, на нашу думку, з метою 

полегшення статистичних спостережень. В результаті, до визначення, 

зокрема міжнародних мігрантів, часто вносяться темпоральні рамки, 

відповідно до яких індивід вважається мігрантом через півроку чи рік свого 

перебування в чужій країні. А питання, ким він є в цей період, просто 

ігнорується. 

Якщо ж проаналізувати міграційний процес з точки зору теорії 

соціальної мобільності, то, на нашу думку, цих розривів можна уникнути.  

Перший розрив перекривається завдяки тому, що міграційний процес 

можна розглядати як запропоноване в межах цієї роботи поетапне 

проходження ряду соціальних механізмів регулювання мобільності. Ці 

механізми, зважаючи на специфіку їхнього функціонування в системах 

донорах і реципієнтах, значною мірою формують статус індивіда як до, 

підчас, так і після міграційного переміщення. В результаті міграція постає як 

єдиний соціальний процес, кожен наступний етап якого значною мірою 

обумовлений попередніми стадіями. 

По-перше, механізми регулювання соціальної мобільності закладають 

доступні для індивіда соціальні статуси в його рідній системі. Відповідно, 

значною мірою детермінуються шляхи та шанси досягнення певних статусів. 

Через особливості функціонування і доступність ці механізми можуть 

певною мірою буди факторами виштовхування та утримання в межах 

системи. Залежно від певних комбінацій впливу цих механізмів формується 

міграційний потенціал індивіда.  

По-друге, відмінності та подібності функціонування цих механізмів у 

системі-донорі та інших системах формують привабливість конкретної 

системи як системи-реципієнта. У випадку подібності механізмів, наприклад, 

освіти, втрати статусних позицій, заснованих на певному капіталі, в даному 

випадку культурному, будуть меншими, ніж у випадках кардинальної 

відмінності. Відповідно, серйозні відмінності можуть спричиняти 



 

 

197  

принципову зміну статусу індивіда, що, втім, часто і є метою міграційного 

переміщення.  

Як зазначалося, існує ряд механізмів, які стають особливо актуальними 

саме для учасників міграційного переміщення. В першу чергу, роль 

механізмів сепарації тут відіграють інститути контролю за доступом до 

території. При цьому, важливу роль починає відігравати раніше (до 

переміщення) невідчутний комплекс прав на працю без будь-яких дозволів та 

легальне перебування на території. Вроджені права громадянина фактично 

перестають діяти, і статус індивіда автоматично знижується. Це веде за 

собою деградацію і за іншими елементами статусу, адже використання 

наявної освіти, професійних навичок, рівня кваліфікації і ряду інших 

компонент соціального статусу можуть виявитися істотно обмеженими.  

Другий розрив, пов'язаний з темпоральними рамками, в межах яких 

індивід не вважається мігрантом, перекривається, на нашу думку, тим, що 

соціально-територіальна система не є вакуумом. Одразу з моменту контакту 

між індивідом чи групою, що перемістилися, і компонентами системи-

реципієнта починається їхня взаємодія. Значною мірою ця взаємодія 

детермінується результатами поетапного проходження соціальних механізмів 

регулювання мобільності на попередніх стадіях процесу. Крім того, 

більшість міграційних переміщень відбувається за варіантом приєднання до 

наявної групи. Такими групами можуть бути родини, професійні колективи, 

але найчастіше - це спільноти земляків. Більшість переміщень відбувається 

через використання механізмів міграційних мереж, зокрема й нелегальних. 

Навіть якщо акт міграції виявиться невдалим, і індивід залишиться сам на 

сам з новою соціально-територіальною системою, то без підтримки з боку 

індивідів, груп чи організацій, що сприяють міграції, він дуже швидко 

потрапить до сфери відповідальності інститутів контролю даної системи. У 

будь-якому випадку для формування початкового статусу в межах нової 

системи не потрібен такий довгий термін. 
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Таким чином, теоретичні й практичні напрацювання досліджень 

соціальної мобільності дають, на нашу думку, можливість уточнити чи, 

принаймні, поглянути з іншої точки зору на цілий ряд характеристик 

міграційних процесів. Зокрема, аналіз міграційного процесу з точки зору 

теорій соціального переміщення дає змогу конкретизувати і ті функції, що 

традиційно визначаються в дослідженнях міграції. Завдяки теоріям 

соціальної мобільності певною мірою розширюється можливість 

конкретизувати суб'єкт-об'єктну структуру. Крім того, на нашу думку, ці 

теорії уможливлюють перекриття розривів, притаманних традиційним 

дослідженням міграційних процесів. 

 

Висновки до розділу 3.  

 

Феномен міграції, який характеризується стійкістю у часі і загальністю, 

проявляється у вигляді соціальних процесів, пов’язаних із територіальними 

переміщеннями, і, відповідно, існує в часі і просторі. Це, в свою чергу, 

означає необхідність застосування адекватної просторової моделі в ході 

міграційних досліджень. В межах теорій соціального простору були 

визначені основні характеристики соціального простору та його 

взаємозв'язку з простором географічним, що дає підстави розглядати їх як 

основу гносеологічної моделі простору при аналізі міграційних процесів.  

Така модель безумовно має базуватися на засадах Світ – Системи. Крім 

того, умовою релевантності такої моделі має бути врахування характеристик 

як географічного, так і соціального простору систем, які залучені до процесу 

міграції, та їх диспозиції в глобалізованому світі. До таких характеристик 

належать: стратифікаційні порядки, практики формування соціального 

статусу, ресурси і можливості їх конвертації та багато інших параметрів, що 

характеризують соціальний простір. Відповідно до цієї моделі міграційні 

процеси відбуваються у просторі, що поділяється на окремі соціально-

географічні системи зі специфічними параметрами, які найчастіше (але не 
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завжди) мають за свої межі державні та адміністративні кордони різного 

рівня, що локалізовані географічно.  

В свою чергу, міграція розглядається як соціо-географічне 

переміщення, що відбувається між різними соціально-географічними 

системами і яке призводить до змін у просторах цих систем та в основних 

складових соціального статусу індивіда чи групи, що переміщується. 
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ВИСНОВКИ 

 

Здійснивши аналітичний огляд основних пізнавальних орієнтацій 

соціологічних досліджень міграційної мобільності та зіставивши базові 

теоретико-методологічні соціологічні підходи та моделі розуміння сутності 

соціальної та міграційної мобільності, з урахуванням меж їх предметних 

сфер - прийшли до висновку, що актуальність подальшого розвитку 

теоретичної бази досліджень міграції зумовлюється наявністю як 

онтологічних, так і гносеологічних проблем. З одного боку, масштаби, 

інтенсивність, нові напрямки й форми міграційних переміщень населення, 

що перетворилися в невід'ємний і дуже важливий атрибут соціальної 

реальності, актуалізують необхідність вивчення найближчих і 

довгострокових наслідків впливу міграцій на характер і зміст соціальних 

процесів. З іншого боку, аналіз сучасного стану теоретичної бази досліджень 

міграції дає підстави для висновку, що мультипарадигмальність 

соціологічної науки не забезпечила тим не менш комплексного і достатнього 

розгляду феномену міграції. Відсутність комплексного розуміння соціальної 

суті міграції підтверджується існуванням великої кількості різних за формою 

і сутністю термінологічних визначень і підходів до цього соціального явища. 

В результаті у соціологічній теорії суб'єкт міграційних переміщень має 

невизначено-розпливчатий характер, а сам процес втрачає неперервність 

через розриви між різними етапами.  

 Загальна для соціологічної науки в цілому тенденція до теоретичного 

плюралізму та мультипарадигмальності, притаманна і дослідженням 

міграцій, співіснує з тенденцією пошуку компромісів і основ консолідації 

різних теоретичних напрямків. В цьому контексті актуалізується 

застосування евристичного потенціалу теорій соціального простору, зокрема, 

тих, що містять концепти глобальної залежності та соціальної мобільності, 

що може стати основою формування нових концептуальних уявлень щодо 

структурних та процесуальних ознак феномену міграції. 
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Проаналізувавши основні засади концептів глобальної залежності та 

соціальної мобільності, визначено епістемолого-евристичний потенціал та 

обмеження їх застосування для концептуалізації міграції – прийшли до 

висновку, що притаманний теоріям глобальної залежності погляд на 

сучасний глобалізований світ як на єдину систему – "Світ-Систему", яка 

географічно охоплює всю земну кулю, має бути світоглядною основою для 

ідентифікації та концептуального відображення явища міграції. Визначено, 

важливість для концептуалізації міграції положень теорії залежності у 

варіанті концепції "розвиток недорозвитку" (А. Франк) з базовою моделлю 

"метрополія–сателіти". Зокрема, відзначається важливість положень про те, 

що відносини "метрополія–сателіти" не обмежуються міжнародним рівнем. 

Вони структурують економічне, політичне й соціальне життя будь-якої країн. 

Так колоніальна й національна столиця та її експортний сектор стають 

сателітами метрополій світової економічної системи, цей сателіт стає 

колоніальною, а пізніше і національною метрополією стосовно виробничих 

секторів та населення решти країни. Більше того, столиці провінцій, які самі 

є сателітами національної метрополії – а через нього і світової метрополії – є, 

своєю чергою, провінційними центрами, довкола яких формується орбіта 

локальних сателітів. Таким чином, ланцюг взаємозв’язків метрополій та 

сателітів з’єднує всі метрополії світу з найвіддаленішими селищами. 

Аргументується, що дані положення надають вагомі підстави для 

інтерпретації внутрішньої та зовнішньої міграцій як явищ однієї й тієї ж 

соціальної природи. 

Водночас, відзначається, що основна методологічна позиція, відповідно 

до якої Світ-Система і взаємозв’язки її елементів визначаються переважно в 

економічних термінах, обмежує можливості дослідження міграції, оскільки 

такий понятійно-категоріальний апарат часто ускладнює його релевантне 

застосування при дослідженні факторів іншої природи. При цьому, світ-

системний підхід орієнтований, у першу чергу, на дослідження процесів 

розвитку і змін всієї світ-системи в цілому, що ускладнює спроби описати за 
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його допомогою специфічні характеристики окремих підсистем, які не 

детермінуються їх статусом "центр", "напівпериферія" та "периферія" або 

"метрополія–сателіти". Крім того, при наявності концептів причин та 

наслідків міграційної мобільності, в теоріях глобальної залежності відсутні 

концепти механізмів реалізації самого переміщення, що обмежує цілісність 

бачення процесу. Важливим обмеженням є також відсутність 

концептуальних орієнтирів для визначення напряму, характеру та ступеню 

трансформації соціального статусу індивіда чи групи в ході міграційного 

переміщення. 

Обгрунтовано, що визначені обмеження можна подолати за умови 

застосування епістемолого-евристичного потенціалу концепцій соціальної 

мобільності, який полягає в першу чергу в непротирічному поєднанні в 

межах моделі гомогенної ділянки соціального простору тих її характеристик, 

що стають факторами соціальних переміщень, та концептів соціальних 

механізмів, які регулюють характер і ступінь мобільності індивідів та груп. 

Відповідно був проведений аналіз класичних підходів до соціальної 

мобільності з точки зору релевантності міграційним процесам і можливості 

подолання теоретичних проблем, виявлених у ході виконання завдання.  

Концепція соціальної мобільності в її класичному розумінні поєднує в 

собі такі поняття, як соціальний простір і позиція в ньому, соціальний статус, 

його консистентність (неконсистентність) і вплив різних факторів на його 

формування, а також конвертації різних видів капіталу, соціальна структура і 

стратифікація та багато інших категорій і понять, які сформувалися саме в 

контексті досліджень соціальної мобільності.  

Проведений аналіз дозволив зробити висновок, що міграційним 

переміщенням притаманні всі основні види, форми і характеристики 

соціальної мобільності, незважаючи на ті особливості, що пов’язані з 

поєднанням у міграційних процесах переміщення як в соціальному, так і в 

географічному просторі. 
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В межах теорій соціального простору були визначені основні 

характеристики соціального простору та його взаємозв'язку з простором 

географічним. Важливими саме в контексті дослідження міграції є 

положення про взаємозв'язок групових та індивідуальних форм соціальної 

мобільності. Значний евристичний потенціал, на нашу думку, міститься і в 

концепції соціальних механізмів регулювання мобільності. 

У ході досліджень соціальної мобільності виявляються, 

систематизуються позитивні чи негативні кореляції між мобільністю й 

різними особливостями життя і поведінки індивідів, зазначається вплив 

переміщень на світогляд, психологічні установки щодо соціального 

оточення, на структуру мотивів і стимулів трудової та культурної діяльності, 

конкретизується роль мобільності у відтворенні та змінах соціального складу 

населення, окремих класів і прошарків. 

У результаті, такі поняття, як соціальний простір і позиція в ньому, 

соціальний статус, консистентність компонентів статусного набору і вплив 

різних факторів на його формування, а також конвертації різних видів 

капіталу, соціальна структура і стратифікація знаходять комплексне 

поєднання в теоріях соціального простору. 

Саме така комплексність підсилює евристичний потенціал теорій 

соціального простору, зокрема, тих, що містять концепти глобальної 

залежності та соціальної мобільності, для досліджень міграційних процесів. 

Визначивши можливості та умови незаперечливого поєднання 

теоретичних положень концепцій глобальної залежності та соціальної 

мобільності для їх релевантного застосування при концептуалізації міграції - 

вважаємо, що суб’єктами міграційних процесів можуть виступати не тільки 

індивіди та групи, які переміщуються, а й самі системи і ті елементи систем, 

що здійснюють прямий або опосередкований вплив на ґенезу та протікання 

процесу. Важливою умовою визначення суб'єктів міграційного процесу, 

вважаємо те, що міграційне переміщення між різними соціально-

географічними системами має супроводжуватися як зміною соціального 
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статусу самого суб'єкта, так і змінами характеристик соціально-

територіальних систем. Згідно з положеннями теорій соціальної мобільності, 

до таких характеристик належать, зокрема, притаманні їм стратифікаційні 

порядки, практики формування соціального статусу, ресурси, які 

перетворюються у різні види капіталів і можливості їх конвертації та багато 

інших параметрів, які характеризують соціальний простір. Такий підхід 

дозволяє відділити ряд територіальних та соціальних переміщень від 

переміщень міграційних. За такого підходу і внутрішня, і зовнішня міграції 

розуміються як явища однієї соціальної природи. Крім того цей підхід не 

накладає обмежень на аналіз як лінійних, так і циклічних складових 

загального міграційного процесу. 

У результаті синтезу основних характеристик міграційних переміщень, 

які були виділені в результаті аналізу в попередніх розділах роботи, 

запропоновано модель простору для дослідження міграційних переміщень. В 

основу цієї моделі покладено поєднання основних характеристик соціального 

простору та його взаємозв'язку з простором географічним, що були визначені 

в межах теорій соціального простору, зокрема, тих, що містять концепти 

глобальної залежності та соціальної мобільності, та ряду моделей 

територіальних переміщень і, які не містять протиріччя "світ системному" 

світогляду. 

Відповідно до цієї моделі, вважаємо, що міграційні процеси 

відбуваються у просторі, що поділяється на окремі соціально-географічні 

системи зі специфічними параметрами, які найчастіше мають за свої межі 

державні та адміністративні кордони різного рівня, що локалізовані 

географічно. 

У свою чергу, за такого підходу, міграція має розглядатися як соціо-

географічне переміщення, що відбувається між різними соціально-

географічними системами і, яке приводить до змін у просторах цих систем та 

в основних складових соціального статусу індивіда чи групи, що 
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переміщується. Такий підхід дає змогу абстрактно відділити ряд 

територіальних та соціальних переміщень від переміщень міграційних. 

Модель соціо-географічного простору для дослідження міграційних 

переміщень як переміщень між соціально-географічними системами дає 

змогу поглянути на базові концепти основних моделей міграційних теорій як 

на параметри окремих локальних систем. Саме як параметри певного 

локального соціально-географічного простору можуть розглядатися і 

соціальні зв’язки в точках виходу і спрямування переміщення, і різнорідні 

ресурси, що формують як соціальний, так і інші види капіталів індивіда чи 

групи, і економічні принади та недоліки, і зважені ризики, і кліматичні 

особливості, і специфічні риси ландшафту тощо. Не суперечить такий підхід 

і концепції просторової самоорганізації людей, оскільки поле потреб також є 

параметром окремої локальної соціально-географічної системи. 

Запропонована модель дозволила уточнити суб’єкт-об’єктну структуру 

міграції. 

Для конкретизації образу міграції, зокрема в контексті теорій 

соціального простору, важливим є врахування того, що певні соціальні 

інститути серед інших своїх функцій відіграють роль соціальних механізмів 

регулювання соціальної мобільності, які, на нашу думку, значною мірою 

детермінують міграційні переміщення на всіх етапах. Оскільки міграційне 

переміщення відбувається між різними соціально-географічними системами, 

мігранти, на відміну від суб’єктів інших видів соціальних переміщень, 

стикаються як з особливостями функціонування традиційних механізмів, так 

і з специфічними соціальними механізмами мобільності.  

Аналіз міграційного процесу з точки зору теорій соціального простору 

зокрема, глобальної залежності та соціальної мобільності дозволив як 

виявити функції міграції, які зазвичай є латентними, так і конкретизувати ряд 

тих функцій, що традиційно визначаються в дослідженнях міграції.  

Аналіз з точки зору соціальної мобільності акцентує увагу на 

додаткових функціях міграції. Зокрема, таких як стимулювання зростання 
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стратифікації внаслідок збільшення чисельності населення та зростання його 

розмаїття та використання міграції як каналу соціальної мобільності, завдяки 

якому індивіди чи групи циркулюють у межах стратифікованого соціального 

простору.  

Важливим висновком, на нашу думку, є те, що функціонування 

механізмів сепарації, які мають різний характер у різних соціально-

географічних системах і різну жорсткість щодо різних категорій мігрантів, 

призводить до формування в межах системи реципієнта нових видів 

нерівностей. 

На нашу думку, одним із найважливіших результатів використання 

напрацювань теорій соціального простору є можливість перекрити ряд 

розривів, що притаманні традиційним дослідженням міграційних процесів.  

Ці розриви перекриваються завдяки тому, що міграційний процес 

можна розглядати як запропоноване в межах цієї роботи поетапне 

проходження ряду соціальних механізмів регулювання мобільності, та 

використання положень про роль груп у соціальній мобільності.  

Було сформульовано ряд наступних положень. Потенціал корисності 

запропонованого в роботі підходу, в першу чергу полягає в можливості 

часткового використання методів та інших напрацювань, розроблених для 

інших видів соціальної мобільності. Що дає можливості закриття 

невисвітлених лакун в теоретичному осмисленні міграції. Зокрема дає 

підстави для детального опису і моделювання другого етапу міграційного 

переміщення. Необхідне врахування всіх аспектів соціально-географічних 

систем, які слугують простором переміщення, потребує нарощування 

соціологічних знань і, відповідно, інтенсифікації досліджень в цій сфері. 

Водночас, в разі успішного виконання цих умов, соціологія зможе 

запропонувати серйозні можливості для прогнозування, а в майбутньому і 

контролю міграційних потоків. При чому, як в плані напрямків переміщення, 

так і в якості самого потоку, а також в наслідках для країн донорів, 

реципієнтів і країн транзиту.  
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Серед перспектив дослідження можна вказати вже згадане уточнення 

детермінуючих складових системи статусу індивіда та соціо-географічних 

систем. Не менш важливим є детальне вивчення другого етапу міграційного 

переміщення, визначення його специфічного впливу на характер та 

результати процесу. І навпаки, як характер системи і складу міграційного 

потоку впливає на засоби, результати та протікання цього етапу. 

Встановлення сутнісних ознак міграційного переміщення, його 

відокремлення від інших видів руху і, зокрема, соціальних переміщень. 

Потребує уточнення чи цей вид переміщення є окремим випадком якогось з 

видів руху чи може виділятись самостійно. Відкритою залишається і тема 

описання характеру зв'язку між міграційними та іншими видами соціального 

переміщення. Необхідне порівняння суб'єктивних і об'єктивних факторів 

міграції не лише в системах виходу і входу, але й їх оцінка з позицій, які 

займає мігрант в ході переміщення.  

Таким чином, теоретичні й практичні напрацювання досліджень явища 

соціальної мобільності дають, на нашу думку, можливість уточнити чи, 

принаймні, поглянути з іншої точки зору на цілий ряд характеристик 

міграційних процесів. Зокрема, аналіз міграційного процесу з точки зору 

теорій соціального простору, зокрема, тих, що містять концепти глобальної 

залежності та соціальної мобільності, дає змогу конкретизувати і ті функції, 

що традиційно визначаються в дослідженнях міграції. Завдяки теоріям 

соціального простору, зокрема, тим, що містять концепти глобальної 

залежності та соціальної мобільності, певною мірою розширюється 

можливість конкретизувати суб'єкт-об'єктну структуру. Крім того, на нашу 

думку, ці теорії уможливлюють перекриття розривів, притаманних 

традиційним дослідженням міграційних процесів. 
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