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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

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 

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 
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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.  

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.  

2. Охарактеризувати новітні пізнавальні тенденції теорій соціального 

простору, що детермінують відображення атрибутивних онтологічних ознак 

міграційної мобільності на сучасному етапі. 
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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 

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 
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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 

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, 

економічні і професійні організації), але й бути доповнені специфічними 

механізмами, що актуалізуються саме в ході міграційних переміщень 

(наприклад, інститути контролю за доступом до території).  
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– 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 

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. 

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 та обсяг 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. 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано вибір теми дослідження та стан її наукового 

опрацювання, визначено його мету та завдання, окреслено об’єкт і предмет, 

основні методи дослідження, а також наукову новизну його результатів. 

Також зазначені можливості практичного застосування результатів 

дисертаційної праці та перебіг їх апробацій. 

У першому розділі "Історико-соціологічний огляд підходів до 

розуміння міграції в сучасних соціологічних теоріях (ХХ - початок ХХІ 

століття)" здійснено аналітичний огляд формування в соціології концепцій 

міграційної і соціальної мобільності та напрямків трансформації відповідного 

понятійно-категоріального апарату в соціологічних дослідженнях. 

Підрозділ 1.1 "Базові принципи пізнавальних орієнтацій соціологічних 

досліджень міграційної та соціальної мобільності" присвячено з'ясуванню 

основних теоретичних інтерпретацій міграційної та соціальної мобільності.  

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.), свідчать про еклектичність 

теоретизувань в обох сферах. 

Представники новітніх тенденцій розвитку соціологічного знання 

широко використовують метафору "мобільність", що включає і "тілесні 

подорожі" (Д. Уррі), але основна увага приділяється туризму і фланерству у 

великих містах, а міграції мають іншу природу і характеристики.  

Водночас, такі поняття, як соціальний простір і позиція в ньому, 

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

конвертації різних видів ресурсів, соціальна структура і стратифікація та 

багато інших категорій і понять, сформованих в контексті класичних 

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

Г. Зімеля, Р. Мертона, П. Сорокіна), дають можливість розширити і 

поглибити розуміння міграційних процесів, визначити характеристики 

трансформації що виникають в ході протікання означеного процесу.  

У підрозділі 1.2 "Дисциплінарні та парадигмальні особливості новітніх 

площин інтерпретації міграційної мобільності" здійснено огляд та 

систематизацію найпоширеніших концептуальних моделей міграції 

відповідно до дисциплінарних та парадигмальних особливостей їхнього 

теоретичного фундаменту. 

Кожна з теоретичних моделей міграції спирається на певну загальну 

теорію, кожен підхід формується в межах певної парадигми чи предметної 

сфери окремої суспільствознавчої дисципліни і, відповідно, конструює 

власний категоріально-понятійний апарат. Це стимулює розвиток 

міждисциплінарних та міжпарадигмальних досліджень, а інколи і їх 

синтезування (Д. Массей) і сприяє поширенню тенденції розуміння соціології 

як науки, в якій економічні, політичні, демографічні та інші фактори 
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розглядаються як характеристики соціальних процесів. Тим більше, що 

жодну з існуючих теорій міграції не можна віднести до цілком застарілих чи 

неправильних, але й жодна не може вважатися всебічно повною та 

беззаперечною. 

 Залучення до міграційного дискурсу теорії соціального простору може 

допомогти зняти ряд проблемних питань в сучасних міграційних 

дослідженнях, зокрема, щодо сутності міграційного процесу та його суб'єкту, 

а також стосовно адекватного поєднання різних традицій дослідження 

міграційних процесів для формування цілісного наукового уявлення про це 

складне соціальне явище. Серед наведених традицій варто виділити дві з 

власними теоретичними та емпіричними базами: 1) дослідження 

міждержавних переміщень; 2) дослідження міграційних процесів у межах 

конкретної держави. Друга традиція здебільшого пов’язана з дослідженням 

процесів урбанізації. 

У другому розділі "Світоглядні та теоретико-методологічні засади 

соціологічних теорій соціального простору в контексті ідентифікації та 

концептуального відображення міграційних процесів" здійснено 

соціологічний аналіз теоретико-методологічних і світоглядних засад теорій 

соціального простору в контексті можливостей їх застосування для 

ідентифікації та концептуального відображення міграційних процесів.  

У підрозділі 2.1 "Відображення взаємозв'язку соціальної та міграційної 

мобільності в теоріях соціального простору" відзначено, що притаманний 

теоріям соціального простору погляд на сучасний глобалізований світ як на 

єдину систему – "світ-систему", яка географічно охоплює всю земну кулю, 

релевантний завданням ідентифікації та концептуального відображення 

явища міграції як соціально-географічного переміщення індивідів та груп і 

конкретизації поняття соціально-географічних систем, як гносеологічної 

моделі простору для аналізу міграційних процесів.  

Відносини "центр –периферія" не обмежуються міжнародним рівнем, 

ланцюг взаємозв’язків метрополій та сателітів з’єднує всі метрополії світу з 

найвіддаленішими селищами (А. Франк), що дає вагомі підстави для 

інтерпретації внутрішньої та зовнішньої міграцій як явищ однієї й тієї ж 

соціальної природи. 

Водночас, 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". Крім того, при наявності концептів причин та 

наслідків міграційної мобільності, в теоріях глобальної залежності відсутні 

концепти механізмів реалізації самого переміщення, що обмежує цілісність 
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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. 

Визначені обмеження можна подолати за умови застосування 

епістемолого-евристичного потенціалу концепцій соціальної мобільності, 

який полягає в першу чергу в несуперечливому 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. 

Міграційним переміщенням притаманні всі основні види, форми і 

характеристики соціальної мобільності, що в свою чергу дозволяє визнати 

правомірним використання понятійно-категоріального апарату та 

методичних основ досліджень соціальної мобільності для розширення та 

поглиблення розуміння міграційних процесів. При соціологічному вивченні 

соціальної мобільності досліджується її вплив 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, роль мобільності у 

відтворенні та змінах соціального складу населення, окремих класів і 

прошарків. Усе це безумовно стосується і міграційної мобільності. 

У підрозділі 2.2 "Роль загальносуспільних та специфічних механізмів 

регулювання мобільності для міграційних переміщень" відзначаються ті 

особливості, що пов’язані з поєднанням у міграційних процесах переміщення 

як в соціальному, так і в географічному просторі. У межах роботи міграційне 

переміщення розуміється як переміщення між позицією в одній соціально-

географічній системі до позиції в іншій, що актуалізує потребу визначення 

основних характеристик цих позицій і факторів трансформацій, які 

відбуваються в результаті переміщення. 

Важливою складовою концепцій соціальної мобільності є поняття 

соціальних механізмів регулювання мобільності. Ці механізми, з одного 

боку, є каналами циркуляції індивідів між різними пластами 

стратифікованого суспільства. З іншого боку, це механізми соціального 

тестування, відбору та розподілу індивідів у межах різних соціальних страт. 

Форми та характер функціонування цих соціальних механізмів є важливими 

параметрами соціально-географічних систем (елементів світ-системи) і 

факторами мобільності. 

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.  
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У третьому розділі "Концептуалізація міграції в контексті 

теоретико-методологічних та світоглядних засад теорій соціального 

простору" здійснено концептуальне узагальнення образу міграції, 

конкретизація та доповнення соціологічного розуміння її структури, функцій, 

причинно-наслідкових характеристик та методик дослідження цього 

соціального явища з урахуванням понятійно-категоріального апарату та 

основних положень теорій соціального простору. 

Підрозділ 3.1 "Конструювання моделі простору як основа аналізу 

міграційних процесів" присвячений аналізу різнопарадигмальних уявлень про 

організацію соціального простору, його зв'язок із простором фізичним та 

конструюванню моделі простору, релевантної завданням дослідження 

міграції. 

Будь-який процес відбувається в просторі і часі, що актуалізує 

проблему конструювання гносеологічної моделі, найбільш адекватної 

завданням досліджень міграційних переміщень. У цьому контексті будь-який 

з поширених підходів до поняття соціального простору і його взаємозв'язку з 

простором фізичним потребує певної модифікації. 

Основною 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. Крім того, 

компоненти системи мають включати як загальносуспільні механізми 

регулювання мобільності, так і специфічні механізми, що актуалізуються 

саме в ході міграційних переміщень. Ці механізми, зважаючи на специфіку 

їхнього функціонування в системах донорах і реципієнтах, значною мірою 

формують статус індивіда як до, під час, так і після міграційного 

переміщення. У результаті міграція постає як соціальний процес, кожен 

наступний етап якого значною мірою обумовлений попередніми стадіями. 

Складові глобального соціального простору розглядаються як окремі 

ієрархічно організовані соціально-географічні системи (від країни до 

населеного пункту), межами яких є адміністративні та державні кордони, що 

не суперечить положенням теорій соціального простору. До переваг таких 

меж в моделі системи належить і те, що вони чітко локалізовані в 

географічному просторі, мають відносну стійкість, передбачають можливість 

отримання статистичної інформації про конкретну систему, полегшують 

візуалізацію системи і її матеріальних ресурсів через географічні карти 

різного рівня деталізації, що в свою чергу дає змогу включити до компонент 

системи не лише природні ресурси території, на якій система локалізується, 

але й штучні матеріальні об’єкти, зокрема шляхи і транспортне сполучення 

між системами. 

Модель простору міграційної мобільності і розуміння міграції як 

переміщень між соціально-географічними системами дає підстави поглянути 

на базові концепти більшості міграційних теорій як на параметри такого 
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простору. Зокрема, напрацювання концепцій: кумулятивної дії різних 

факторів міграційного процесу, міграційних мереж, світових систем і 

перерозподілу трудових ресурсів, просторової самоорганізації в просторі 

потреб, законодавчо-правових та інші – можуть бути включені у 

запропоновану модель як характеристики простору систем донора та 

реципієнта і характеру зв’язків між ними. 

Підрозділ 3.2 "Концептуальні ознаки і характеристики міграції та 

перспективи її дослідження в контексті теорій соціального простору" 

присвячений концептуалізації феноменальних та процесуальних рис міграції 

на основі несуперечливого поєднання теоретико-методологічних та 

світоглядних засад теорій соціального простору. 

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.  

Відповідно, концептуалізація міграційного процесу має включати як 

характеристики, притаманні будь-якому соціальному процесові, так і 

особливості, виявлені в ході міграційних досліджень. Виходячи із завдань 

цієї роботи, образ міграційного процесу було доповнено положеннями, що 

були сформульовані в соціологічних теоріях соціального простору.  

У отриманій синтетичній моделі простору міграція розглядається як 

соціально-географічне переміщення, що відбувається між різними соціально-

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

основних складових соціального статусу індивіда чи групи, що 

переміщується. Такий підхід дає змогу абстрактно відділити ряд 

територіальних та соціальних переміщень від переміщень міграційних. 

Спільне використання теоретичних й практичних напрацювань 

досліджень як міграційної, так і соціальної мобільності дали змогу 

конкретизувати цілий ряд характеристик міграційних процесів, зокрема, як 

виявити функції міграції, які зазвичай є латентними, так і уточнити ряд тих 

функцій, що традиційно визначаються в дослідженнях міграції.  

Так, прискорювальна функція, відповідно до якої більш рухливе 

(територіально) населення, як правило, є й соціально більш активним, 

додатково аргументується тим, що соціальне переміщення і міграція є 

явищами однієї соціальної природи. 

Перерозподільна функція міграції, доповнюється розумінням того, що 

такий перерозподіл призводить до змін характеристик соціального простору, 

його матеріальних і соціальних компонент.  

Селективна функція також знаходить більш розширене трактування в 

межах запропонованого підходу, оскільки різні стадії міграційного 

переміщення, а особливо етап "безпосереднього переміщення", передбачають 

поетапну взаємодію з соціальними механізмами регулювання мобільності, 

які мають характер фільтрів. Тому реалізація цієї функції не зводиться до 

більшої чи меншої активності різних груп індивідів, а залежить від 
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характеристик функціонування таких механізмів і від ряду компонентів 

соціального статусу індивіда.  

Окрім названих функції, які тією чи іншою мірою визнаються 

більшістю дослідників міграції, виявлені і конкретизовані такі функції 

міграційної мобільності, які потребують більшої уваги. До таких функцій 

віднесено: зростання стратифікації внаслідок збільшення чисельності 

населення та зростання його розмаїття, появу в межах системи реципієнта 

нових компонент і зв’язків, через формування мігрантських спільнот, 

формування нових нерівностей в результаті функціонування механізмів 

сепарації, які мають різний характер у різних соціально-географічних 

системах і різну жорсткість щодо різних категорій мігрантів. Крім того, 

міграція має функцію каналу соціальної мобільності, завдяки якому індивіди 

чи групи циркулюють між різними соціально-географічними системами Ця 

функція взаємопов'язана з іншими функціями міграції, що загалом типово 

для складних соціальних процесів. 

Перелік факторів міграції доповнено через врахування інтенсивності 

соціальної мобільності в межах системи донора, що є показником рівня 

жорсткості системи, та неконсистентності статусу як фактору сприяння 

мобільності загалом і міграційної зокрема. 

У подальших дослідженнях міграції необхідне врахування всіх аспектів 

взаємозв'язку характеристик соціально-географічних систем, які слугують 

простором переміщення, та уточнення детермінуючих складових і 

взаємозв'язку компонентів системи статусу індивіда та соціально-

географічних систем. Не менш важливим є системне вивчення всіх етапів 

міграційного переміщення, визначення специфічного впливу кожного з 

етапів на характер та результати процесу. І навпаки, як характер системи і 

складу міграційного потоку впливає на засоби, результати та протікання 

процесу в цілому. 

 

ВИСНОВКИ 

Зроблені висновки щодо досягнення мети і дослідницьких завдань. 

Основним результатом проведеного дослідження є подальший розвиток 

понятійно-категоріального апарату та теоретичних засад аналізу міграційних 

процесів. Ступінь повноти реалізації мети дисертації та успішності 

вирішення автором поставлених завдань можна сформулювати на основі 

наступних висновків. 

1. Значна кількість фундаментальних та прикладних досліджень 

міграційної мобільності не зменшує потребу 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.  

2. Загальна для соціологічної науки в цілому тенденція до теоретичного 

плюралізму та мультипарадигмальності, притаманна і дослідженням 
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міграцій, співіснує з тенденцією пошуку компромісів і основ консолідації 

різних теоретичних напрямків. 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. Це є основою 

формування нових концептуальних уявлень щодо структурних та 

процесуальних ознак феномену міграції.  

3. В межах теорій соціального простору зокрема, тих, що містять 

концепти глобальної залежності та соціальної мобільності, були визначені 

основні характеристики соціального простору та його взаємозв'язку з 

простором географічним, що стало основою синтетичної моделі для 

релевантного відображення міграцій. Застосування епістемолого-

евристичного потенціалу теорій соціального простору надало можливість 

враховувати ті характеристики міграції, що пов’язані з поєднанням у 

міграційних процесах переміщення як в соціальному, так і в географічному 

просторі.  

4. У отриманій синтетичній моделі простору міграція розглядається як 

соціально-географічне переміщення, що відбувається між різними соціально-

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

основних складових соціального статусу індивіда чи групи, що 

переміщується. Такий підхід дає змогу абстрактно 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.  

5. У результаті застосування синтетичного підходу для формування 

образу міграції розширюється та уточнюється понятійно-категоріальний 

апарат та методичні засади досліджень міграції. Зокрема, запропоновано: 

варіант визначення терміну "міграція"; критерії відокремлення 

територіальних та соціальних переміщень від переміщень міграційних; 

конкретизацію критеріїв визначення змін соціального статусу індивідів чи 

груп через координати в стратифікаційних порядках та специфіки зумовленої 

відношеннями "центр –периферія"; виявлення функції міграції, які зазвичай є 

латентними, і конкретизацію ряду тих функцій, що традиційно визначаються 

в дослідженнях міграції, врахування консистентності статусу індивіда та 

інтенсивності соціальної мобільності системи як факторів міграційної 

мобільності. Для подолання розривів у теоретичному відображенні міграції 

як цілісного неперервного процесу пропонується процедура аналізу 

міграційного процесу через поетапну взаємодію його суб'єктів із 

загальносуспільними та специфічними механізмами регулювання 

мобільності. 



 13 

6. Розширення перспектив дослідження міграції в контексті теорій 

соціального простору потребує нарощування соціологічних знань і 

формування нових, особливо порівняльних, методик і, відповідно, 

інтенсифікації досліджень в цій сфері. Водночас в разі успішного виконання 

цих умов соціологія зможе запропонувати теоретично обґрунтовані засади 

для прогнозування, а в майбутньому і контролю міграційних потоків як в 

плані напрямків переміщень, так і в якості самого потоку, а також у 

наслідках для країн донорів, реципієнтів і країн транзиту.  
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6. Светлов А.Р. Миграционные процессы и трансформация систем 

ценностей индивидов [Электронный ресурс] / А. Р. Светлов // 

Психология, социология и педагогика. – Ноябрь 2013. – №11(26). –URL: 

http://psychology.snauka.ru/2013/11/2583 

 

Тези опубліковані за матеріалами конференцій 

7. Світлов О. Політичні механізми міграційних процесів: роль владних 

структур та інститутів контролю / О. Світлов// Соціологія у (пост) сучасності. 

Збірник тез доповідей ХVІ Міжнародної наукової конференції студентів, 
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аспірантів, докторантів та молодих вчених (м.Харків, 15-16 березня 2018 р.). 

–Х.: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2018. – С. 88-89. 

8. Світлов О. До проблеми вибору моделі простору при дослідженні 

міграційних процесів в контексті теорій глобальної залежності / Олександр 

Світлов // Соціологія і соціальні трансформації: Матеріали ІХ Всеукраїнської 

конференції з міжнародною участю студентів та молодих науковців. Київ: 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 24-25 листопада 

2016 року. / Під ред. д.соц.н., проф.Судакова В.І., к.пед.н. доц. Жукова В.І., 

к.соц.н. голови РМВ факультету соціології Мороз Є. О. – К.: Київський 

університет, 2016. – С. 144-147. 

9. Світлов Олександр Перспективи консолідації теоретичної бази 

міграційних досліджень в контексті теорії соціальної мобільності / О. Світлов 

// "Шевченківська весна": Матеріали Міжнародної науково-практичної 

конференції студентів, аспірантів та молодих вчених. м. Київ, КНУ імені 

Тараса Шевченка, 18-22 Березня 2013; – К.: Логос, 2013. –Вип. ІХ, ч.2 – 

С.125-126. 

10. Світлов Олександр До питання розуміння поняття «міграція» в сучасних 

соціологічних теоріях / О. Р.Світлов // Соціологія і соціальні трансформації: 

Матеріали IV Міжнародної конференції студентів та молодих науковців. 

Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка 8-9 грудня, 

2011р. /Під ред. д.соц. н., проф. В.І. Судакова. – К.: Логос, 2012. – С.18-20. 

11. Світлов О.Р. Конфлікт ідентичностей в контексті сучасних проблем 

зовнішньої міграції / О. Р. Світлов // "Шевченківська весна": Матеріали 

Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та 

молодих вчених, присвяченої 90-річчю з дня заснування Українського 

Студентського Наукового Товариства Київського Університету Святого 

Володимира. – Вип. VI: У 4- х част. – Ч.1. – Київ: Обрії, 2008. – С.162-165. 

12. Світлов О. Про деякі аспекти інтеграції мігрантів до українського 

суспільства. / О. Р. Світлов //Міграція і толерантність в Україні: Зб. Ст. /за 

ред. Ярослава Пилинського. – К.:Стилос, 2007. – С.107-115. 

 

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 . – К., 2019. 

Дисертацію присвячено з'ясуванню потреб та перспектив розвитку 

понятійно-категоріального апарату досліджень міграції.  

Основна увага приділена 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 
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комплексної функціональної та дисфункціональної системи соціальних 

переміщень в глобальному соціальному просторі.  

Обґрунтовано можливість та доцільність використання теорій 

соціального простору, які являють собою систематизовані концептуальні 

пояснення причин та специфічних детермінант процесів переміщення в 

соціальному просторі індивідуальних та колективних соціальних суб'єктів, 

для теоретичного моделювання міграції як соціального явища. Виявлено як 

значний епістемолого-евристичний потенціал цих теорій, так і обмеження їх 

застосування для досліджень міграційної мобільності.  

Уточнено соціологічну сутність поняття “міграція”, конкретизовано 

ряд характеристик феномену міграції. 

Ключові слова: міграція, соціальна мобільність, соціальні механізми, 

соціальний простір, соціально-географічні системи. 

 

АНОТАЦИЯ  

 

Светлов А.Р. Концептуализация феноменальных и 

процессуальных признаков миграции в современных теориях 

социального пространства. – Рукопись.  

Диссертация на соискание ученой степени кандидата социологических 

наук по специальности 22.00.01 - теория и история социологии. - Киевский 

национальный университет имени Тараса Шевченко, Министерство 

образования и науки Украины, Киев, 2019. 

Диссертация посвящена выявлению потребностей и перспектив 

развития понятийно-категориального аппарата исследований миграции.  

Основное внимание уделено проблеме преодоления гносеологического 

противоречия, связанной с фрагментарностью существующих теоретических 

объяснений миграции и необходимостью разработки новых концептуальных 

представлений относительно идентификации феноменальных и 

процессуальных признаков миграции как комплексной функциональной и 

дисфункциональной системы социальных перемещений в глобальном 

социальном пространстве.  

Обоснована возможность и целесообразность использования теорий 

социального пространства, которые представляют собой 

систематизированные концептуальные объяснения причин и специфических 

детерминант процессов перемещения в социальном пространстве 

индивидуальных и коллективных социальных субъектов, для теоретического 

моделирования миграции как социального явления. Выявлено как 

значительный епистемолого-эвристический потенциал этих теорий, так и 

ограничения их применения для исследований миграционной мобильности. 

Уточнена социологическая сущность понятия "миграция", 

конкретизирован ряд характеристик феномена миграции. 

Ключевые слова: миграция, социальная мобильность, социальные 

механизмы, социальное пространство, социально-географические системы. 
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SUMMARY 

 

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

migration in modern theories of social space. – Manuscript. 

Thesis for a 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, 2017.  

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 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 to identify and refine the signs 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 

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 
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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. 

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. 

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

social-geographical systems. 
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