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Все це визначає актуальність і наукову значущисть теми 

дисертаційного дослідження  О.Р. Світлова як в теоретико-методологічному, 

так і в прикладному аспектах. Останнє підтверджується також зв’язком  

роботи з державними науково-дослідними темами. Зокрема, 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". 

Ступінь обґрунтованості наукових положень дисертації, їх 

достовірності й новизни. Беручи до уваги спеціальність, за якою 

захищається дисертант, цілком логічними є його аргументи, щодо предмету 

та цільової спрямованості дослідження. Метою роботи  є "розкриття 

теоретико-методологічних засад теорій соціального простору, спрямованих 

на ідентифікацію та пояснення атрибутивних феноменальних та 

процесуальних характеристик міграційної мобільності."  (с. 17). Варто 

підкреслити, що зусилля автора у напрямку реалізації мети, обумовили певну 

постановку завдань та відповідну цим завданням вдалу структурну 

композицію дисертації. Мета дослідження, визначена автором, та завдання, 

що спрямовані на реалізацією цієї мети, розкривають тему роботи. Наукові 

положення та висновки дисертаційної роботи О.Р. Світлова є 

обґрунтованими достатньою мірою, про що свідчить текст дисертації, 

автореферат і опубліковані наукові праці. Методологічне підґрунтя роботи 

складає системний підхід із застосуванням методів наукового пізнання. 

Основні методи і сфери їх застосування автор визначив як "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 уявлень про міграцію; метод вторинного 

аналізу даних – для обґрунтування, підтвердження та ілюстрації теоретичних 

положень" (с.18). Положення та висновки аргументовані критичним аналізом 

значної кількості наукових праць українських та зарубіжних дослідників. 

Достовірність результатів підтверджує апробація на міжнародних і 

всеукраїнських наукових конференціях. Положення наукової новизни дістали 

необхідну аргументацію в розділах дисертації. 

Структура роботи складається зі вступу, трьох розділів, висновків  та 

додатку. У першому розділі "Історико-соціологічний огляд підходів до 

розуміння міграції в сучасних соціологічних теоріях (ХХго-початку ХХІго 

століття)" (с.24-54) на основі широкого кола праць як українських, так і 
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зарубіжних представників різних суспільних наук здійснено аналітичний 

огляд формування різнопарадигмальних концепцій міграційної і соціальної 

мобільності та напрямків трансформації відповідного понятійно-

категоріального апарату в соціологічних дослідженнях.  Розглядаючи роботи 

провідних дослідників, що містять огляд і систематизацію численних 

концепцій та моделей як міграції (В.Іонцева, О. Малиновської, Д. Массея, І. 

Прибиткової та ін.), так і соціальної мобільності (С. Макеєва, О. Куценко, Н. 

Коваліско, С.Оксамитної та ін.), які свідчать про еклектичність теоретизувань 

в обох сферах, автор приходить до висновку про актуальність подальшого 

розвитку теоретичних основ дослідження міграції. Зокрема, аргументується, 

що для концептуалізації міграції як одночасного переміщення в 

географічному і соціальному просторі необхідним є застосування досягнень 

теорій соціального простору.  

Другий розділ дисертації "Світоглядні та теоретико-методологічні 

засади соціологічних теорій соціального простору в контексті ідентифікації 

та концептуального відображення міграційних процесів" (с. 55-131) є 

прикладом послідовної аналітичної роботи, в ході якої формувалося 

підґрунтя для наступного узагальнення  концептуальних ознак і 

характеристик міграції та теоретичних засад дослідження цього соціального 

явища. У дисертації здійснена конструктивна спроба експлікації 

парадигмальних відмінностей при визначенні тих положень теорій 

соціального простору, що розширюють і доповнюють традиційні уявлення 

про міграційні процеси і основи їх дослідження. Потенціал цих положень 

полягає в першу чергу у формулюванні моделі простору глобальних 

процесів, 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. Одночасно виділяються і 

обмеження застосування як світ-системних теорій, так і досліджень 

соціальної мобільності, в яких здебільшого досліджуються соціальні 

переміщення в одній географічно локалізованій частині соціального 

простору, а звідси і відсутність взаємодоповнення теоретичних досягнень 

досліджень соціальної мобільності і міграції. Науково значущим та цінним є 

те, що авторський підхід безумовно розвинув і доповнив теоретико-

методологічні засади дослідження міграції. 

Третій розділ роботи "Концептуалізація міграції в контексті 

теоретико-методологічних та світоглядних засад теорій соціального 

простору" (с. 132-199) є логічним продовженням попередніх аналітичних 

напрацювань, на основі яких формулюються узагальнені уявлення про 

міграцію як феномен і процес та методичні рекомендації щодо дослідження 

цього соціального явища. Значущі положення наукової новизни даної 

дисертації здебільшого сформульовані саме в цьому узагальнюючому 

розділі. 

Позитивною характеристикою дисертаційної роботи О. Р. Світлова є 

логічна послідовність у досягненні поставленої мети через застосування 
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авторського підходу, особливістю якого є синтетичне поєднання 

концептуальних засад теорій глобалізованого соціального простору з 

теоретичними положеннями концепцій міграційної та соціальної мобільності.  

Науково значущим та цінним є те, що  автор не тільки неодноразово 

підкреслює необхідність при теоретичному та практичному дослідженні 

міграції застосування адекватної просторової моделі, але й пропонує своє 

бачення  основних характеристик та засад її формування. "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" (с. 132). Відповідно до цієї моделі 

міграційні процеси відбуваються у просторі, що поділяється на окремі 

соціально-географічні системи зі специфічними параметрами, які найчастіше 

(але не завжди) мають за свої межі державні та адміністративні кордони 

різного рівня, що локалізовані географічно (с. 198). 

Важливим елементом новизни даної дисертації є  запропоноване 

уточнення сутнісних ознак міграційних процесів, яке стало основою 

авторського визначення міграції. Зокрема, автор вводить як сутнісну ознаку 

міграції трансформацію всіх систем як держав-націй глобальної Світ-

Системи на макрорівні, їх адміністративних складових так і індивідуальних 

ідентичностей на особистісному рівні. Відповідно, міграція визначається 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 (с. 204-205). Дане визначення, крім іншого уможливило 

відокремлення як різних видів соціальної мобільності в межах однієї 

системи, так і ряду територіальних переміщень від переміщень міграційних. 

Позитивним є й те, що авторський 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". Важливим елементом новизни є й обґрунтовані підстави для 

аналізу внутрішньої та зовнішньої міграцій як явищ однієї й тієї ж соціальної 

природи. 

До наукових здобутків автора дисертації безумовно варто віднести 

розвиток теоретичних положень стосовно функціональної специфіки міграції 

шляхом виявлення та конкретизації соціального впливу функцій, які 

традиційно вважаються притаманними міграційним процесам, та яким мало 

приділяється увага в більшості міграційних досліджень. Зокрема, 

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. 
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Важливим елементом новизни даної дисертації є розвиток уявлень про 

фактори формування міграційної мобільності, які були доповнені такими 

факторами як консистентність (неконсистентність) статусу суб’єкта 

мобільності та факторами, що пов’язані з характеристиками процесів 

мобільності в межах системи походження і призначення та впливом акторів 

глобального рівня.  

Не традиційним є і авторський погляд на роль соціальних механізмів 

регулювання соціальної мобільності як традиційних, так і специфічних, що 

актуалізуються саме в ході міграційних переміщень. Зокрема, 

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. Крім того, аналіз міграційного процесу через 

запропоноване в межах цієї роботи поетапне проходження ряду соціальних 

механізмів регулювання мобільності дає можливість перекрити ряд розривів, 

що притаманні традиційним дослідженням міграційних процесів.   

Загалом позитивно оцінюючи зміст отриманих наукових результатів 

слід вказати на їх наукову новизну, науково-теоретичну та практичну 

значущість. Результати проведеного дисертаційого дослідження в аспекті 

поставленої мети та завдань є актуальними  для подальшої наукової розробки 

теми в теоретичній та емпіричній соціології та відзначаються  достатньо 

високим ступенем наукової достовірності. 

Дискусійні положення та зауваження. Дисертаційна робота Світлова 

О.Р. є актуальною, завершеною, підготовленою на високому теоретично-

иетодичному рівні, містить багато значущих положень новизни, а відповідно 

і широке коло дискусійних питань та ряд зауважень.  

1) Зокрема,  вимагають уточнення та систематизації теорії соціального 

простору, які виступають предметною основою проведення дослідження. 

2) Крім того, до дискусійних можна віднести проблему практичного 

застосування принципового положення проте, що будь-якому дослідженню 

міграційних процесів має передувати формування моделі простору систем, 

між якими переміщення відбувається. З теоретично-методичної точки зору 

такий підхід безумовно обґрунтований, але це значно ускладнює сам процес 

дослідження. Можливо варто було б передбачити  інструменти формалізації 

та уніфікації відповідних процедур, принаймні для українських мігрантів.  

2) Хоча робота в цілому написана на високому рівні грамотності та 

знання української мови, зокрема наукового стилю і соціологічної 

термінології, але в тексті зрідка зустрічаються русизми. Неоднозначним є і 

застосування визначення "пограничні випадки", оскільки термін "границі" в 

українській мові застосовується здебільшого в математиці.  

Зазначені зауваження, однак, не знижують високої оцінки дисертації. 

Перше зауваження скоріше визначає перспективи подальшого розвитку 

соціологічних досліджень цієї тематики, а друге  носить більше технічний, 

редакційний характер. 
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Наукова і практична значущість дисертаційної роботи. Важливо 

зазначити, що дослідницька стратегія, яку сформулював дисертант при 

визначення теми дисертації, її теоретичних і методологічних засад, об’єкта, 

предмета та мети, виявилась продуктивною та результативною. Оцінюючи 

зміст представлених у дисертації теоретичних результатів доцільно визнати 

їх значущість для розвитку соціологічної теорії у галузі дослідження 

міграційних переміщень. Наукова розробка теми дисертаційної праці має 

вагоме науково-теоретичне і практичне значення, оскільки в сучасних умовах 

глобалізації, інтенсивних технологічних змін та зростання соціальних запитів 

на інноваційну та творчу активність людей  дослідження основних тенденцій 

та форм соціальних переміщень стає  важливим стимулом розвитку світової 

та української теоретичної соціології. Крім того, результати дослідження 

мають певний потенціал для прогнозування і контролю конкретних 

міграційних процесів. Уможливлюють більш точне і комплексне теоретичне 

моделювання явища міграції, його причин та наслідків. Матеріал дисертації 

може бути використаним у якості інформаційного джерела и при розробці 

навчальних курсів «Історія соціології», «Загальна соціологічна теорія», а 

також при створенні якісно нового спецкурсу «Історія становлення та 

розвитку соціологічних категорій» для студентів та аспірантів соціологічних 

спеціальностей. Деякі положення дисертації вже були використані в межах 

дослідницької діяльності "Урядового контактного центру", зокрема в 

прогнозному дослідженні "Соціальний захист та адаптація внутрішньо 

переміщених осіб". 

Повнота викладу основних результатів дисертаційного 

дослідження в опублікованих працях. Основні результати дисертаційного 

дослідження викладено у 12 одноосібних публікаціях, 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. Таким чином дисертація О.Р. Світлова пройшла 

належну апробацію 

Загальний висновок про відповідність роботи встановленим 

вимогам. Дисертаційне дослідження характеризується актуальністю, 

проблемністю, обґрунтованим підходом до вирішення поставлених завдань, 

грамотним використанням  понятійно-категоріального апарату  соціологічної 

науки, містить цінні положення наукової новизни. Автореферат дисертації 

відповідає вимогам МОН України, а його зміст ідентичний основним 

положенням дисертаційного дослідження. 

Дисертаційна робота  Світлова Олександра Романовича 

“Концептуалізація феноменальних та процесуальних ознак міграції в теоріях 

соціального простору”, є самостійною та завершеною науковою працею. 

Отримані наукові результати мають теоретичну і практичну цінність. 

Оформлення дисертаційної роботи відповідає встановленим вимогам МОН 

України. Дисертація відповідає профілю та паспорту спеціальності 22.00.01, 

зокрема,  п.2  -  вивчення  постулатів  та інших  вихідних тверджень стосовно  
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дослідження, що відповідає як логіці побудови фундаменту для наукових 

праць, так і вимогам, що висуваються для кандидатських дисертацій. Науковою 

проблемою виступає 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 роботи є розкриття теоретико-

методологічних засад теорій соціального простору, спрямованих на 

ідентифікацію та пояснення атрибутивних феноменальних та процесуальних 

характеристик міграційної мобільності. Відповідно до визначеної мети автор 

сформулював низку завдань, які вказують на те, що О.Р. Світлов налаштований 

на виявлення глибоких взаємозв’язків в аналізованій проблематиці. Чіткість 

визначення базових компонент дослідження задає тон всій подальшій роботі. 

Структура роботи складається зі вступу, трьох розділів, висновків  та 

додатку. У першому розділі "Історико-соціологічний огляд підходів до 

розуміння міграції в сучасних соціологічних теоріях (ХХго-початку ХХІго 

століття)" закладено підвалини для подальшої дослідницької роботи. Цінною 

характеристикою цього розділу є те, що автор у своїх теоретизуваннях 

одночасно спирається на концепції як міграції, так і соціальної мобільності, 

оскільки зазвичай науковці обмежуються лише одним із зазначених напрямів. У 

роботі розглядаються праці провідних вітчизняних та світових дослідників: 

В.Іонцева, О. Малиновської, Д.Массея, І. Прибиткової, С.Макеєва, О.Куценко,  

Н. Коваліско, С.Оксамитної та інших; поглиблюються напрацювання класичних 

досліджень соціальної мобільності (П. Бурдьо, М. Вебера, Е. Гіденса, Г. Зімеля, 

Р. Мертона, П. Сорокіна). Розгляд найпоширеніших концептуальних моделей 

міграції відповідно до дисциплінарних та парадигмальних особливостей 

їхнього теоретичного фундаменту підводить автора до думки щодо залучення 

до міграційного дискурсу теорії соціального простору. 
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Другий розділ дисертації "Світоглядні та теоретико-методологічні засади 

соціологічних теорій соціального простору в контексті ідентифікації та 

концептуального відображення міграційних процесів" є логічним 

продовженням авторських міркувань про з’ясування евристичного потенціалу 

теорії соціального простору у міграційних студіях.  

Важливим і непростим завданням у рамках теоретичної наукової дискусії 

виявляється розмежування суміжних понять певного наукового напряму, 

уточнення і деталізація їх змісту, з’ясування смислових відтінків. В 

аналізованій роботі висвітлюються результати клопіткої праці автора, 

направленої на розмежування понять соціальної та міграційної мобільності в 

теоріях соціального простору, відображення їх взаємозв'язку. 

 Аналітичні розробки О.Р. Світлова щодо трансформації соціального 

статусу, множинної ідентичності в результаті міграцій населення, безумовно, 

збагачують соціологічне знання про міграції. Згадані наукові питання досить 

часто побіжно розглядаються у вибіркових дослідженнях у різних країнах світу, 

однак отримані емпіричні дані у більшості випадків залишаються без 

належного теоретичного осмислення.  

У третьому розділі роботи "Концептуалізація міграції в контексті 

теоретико-методологічних та світоглядних засад теорій соціального простору " 

автор, використовуючи понятійно-категоріальний апарат та основні положення 

теорій соціального простору, конкретизує соціологічне розуміння структури 

міграції, її функцій, причинно-наслідкових характеристик. Важливою частиною 

цього розділу дисертації видається результат авторських наробок стосовно 

організації соціального простору, його зв'язку із фізичним простором, оскільки, 

як справедливо зауважує автор, “міграції – це соціально географічні 

переміщення, що відбуваються між різними соціально-територіальними 

системами в обох просторах: географічному і соціальному, одночасно” (с. 169). 

У таких умовах зрозуміти природу міграційних процесів можна лише після 

з’ясування сутнісних моментів соціального та фізичного простору. Концепції 
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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, 

просторові переміщення індивідів і груп не стали безпосереднім предметом 

наукового осмислення у жодній з них. В результаті, низка методологічних 

принципів і теоретичних підходів теорій соціальної мобільності залишається 

нереалізованим ресурсом інструментального аналізу соціальних практик 

переміщення індивідів і груп у соціологічних дослідженнях міграції. 

О.Р. Світлов піднімає важливі проблеми наукової думки щодо наявності 

певної відчуженості між дослідженнями внутрішньої та зовнішньої міграції у 

більшості наукових розробок. У роботі наводяться переконливі докази про 

наявність глибоких взаємозв’язків між зазначеними різновидами міграції. У 

розкритті цього питання автор спирається на роботи Е. Равенштайна, який 

започаткував дослідження міграційних процесів, сформулювавши свої відомі 

"закони міграції" через вивчення саме внутрішньої міграції; концепцію трьох 

стадій міграційного процесу Л. Рибаковського, що була розроблена на основі 

аналізу міграційних процесів у межах Радянського Союзу; роботи Р. Пріора. 

Питання статусної консистенції, що розглядаються на сторінках 177-180 

дисертації у контексті дослідження міграційних процесів, хоча і не є 

домінантою у роботі, безумовно містять низку потенційно важливих 

евристичних моментів для з’ясування статусних позицій мігрантів, зокрема 

тимчасових. Нажаль, автор не висловив власну позицію стосовно 

(не)узгодженості статусів зовнішніх трудових мігрантів з України у країнах 

призначення та на батьківщині. З огляду на масштабність цих міграційних 

потоків висвітлення зазначеного питання було би доречним у цьому місці 

роботи.  

Модернового дихання роботі надає розгляд проблематики розривів, 

пов’язаних з темпоральними рамками, в межах яких індивід офіційно (не)може 

бути віднесеним до категорії мігрантів у певних країнах (с.197). Подібна 
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полеміка присутня у ряді найсучасніших (опублікованих після 2010 р.) 

зарубіжних наукових праць, отже рецензована робота синхронізована з 

міжнародними тенденціями поступу міграційного знання.  

Дискусійні положення та зауваження. Після ретельного ознайомлення з 

рецензованою роботою стає очевидним, що вона виконана на високому рівні і 

здатна збагатити сучасну соціологічну науку. Проте ряд положень дисертації 

містить значний потенціал для покращення, а саме: 

1) Автору варто опанувати основні елементи культури представлення 

результатів емпіричних досліджень: 

- на с.181 наводяться дані емпіричного дослідження натомість 

посилання на першоджерело відсутнє.  

- у деяких місцях роботи автор використовує результати застарілих 

досліджень: на с.74 О.Р. Світлов посилається на результати 

обстеження, проведеного наприкінці 1980-х років (якщо немає 

змоги отримати аналогічні дані з новітніх джерел варто, 

принаймні, пояснити чому, на думку автора, емпіричний матеріал, 

що використовується, все ще є релевантним для сучасних умов); а 

на с.100 та с.116 – на результати першого з трьох раундів 

Всеукраїнського обстеження з питань трудової міграції, 

проведеного у 2008 р. (варто було б використати результати 

третьої хвилі опитування, проведеної у 2017 р.) 

2) На с.5 автореферату автор визначає функції міграції, на які до нього 

практично не зверталась увага в міграційних дослідженнях. До таких 

функцій він пропонує віднести: зростання соціальної напруженості в 

системі соціальної стратифікації внаслідок збільшення чисельності 

спільнот мігрантів, а також функцію соціальної репродукції 

транснаціональних каналів міграційної мобільності. Високо оцінюючи 

авторське нововведення загалом, зазначимо, що формулювання 

зазначених функцій виглядає як описове роз’яснення їх суті. 
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Враховуючи те, що одним із основних завдань дисертації виступає 

доповнення понятійно-категоріального апарату, варто було б 

поглибити цей пункт наукової новизни, запропонувавши коротку 

містку назву для кожної з зазначених функцій, подібно за формою до 

уже існуючого ряду назв функцій, таких як: “прискорювальна, 

перерозподільна, селективна”  

3) Не зважаючи на достатньо високу оцінку загального рівня 

грамотності підготовленої роботи, в окремих місцях тексту дисертації 

наявні русизми. Зокрема слово “брак” у розумінні шлюб (с. 98), 

“доля” – у розумінні “частка, питома вага”. 

Наукова і практична значущість дисертаційної роботи. Ознайомлення з 

дисертаційною роботою та її результатами дає підстави стверджувати, що 

дослідницька стратегія, яку сформулював дисертант при визначення теми 

дисертації, її теоретичних і методологічних засад, об’єкта, предмета та мети, 

виявилась ефективною та результативною. Результати дослідження можуть 

використовуватись для прогнозування і регулювання конкретних міграційних 

потоків в Україні; дають можливість для більш точного і комплексного 

теоретичного моделювання міграції, її причин та наслідків. Окремі результати 

дослідження вже були використані в межах дослідницької діяльності 

"Урядового контактного центру" зокрема в прогнозному дослідженні 

"Соціальний захист та адаптація внутрішньо переміщених осіб". Матеріали 

дисертації можуть бути використані також в якості інформаційного джерела 

для покращення та модернізації основних навчальних курсів для студентів 

соціологічних спеціальностей. 

Повнота викладу основних результатів дисертації.  Основні положення та 

результати дисертаційної роботи достатньо повно відображені у 12-ти 

опублікованих наукових працях загальним обсягом 3,6 д.а., з який 4 статті 

опубліковані у вітчизняних фахових виданнях, 2-ox закордонних статтях (серед 

яких одна стаття у виданні, включеному до наукометричної бази  Index  
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