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Міґрації супроводжують розвиток людства з давніх давен, набираючи 

різного скерування, змісту, форм прояву та відрізняючись своїми масштабами, 

функціями і наслідками залежно від історичної епохи та характеру суспільств, 

всередині яких чи між якими відбувається переміщення людей. Радикальна 

проблематизація міґрації відбулась у ХХ – поч. ХХІ ст. через втягування у неї 

дедалі більшої кількості держав і людей та набуття цими процесами ґлобального 

характеру. Перетворення міґрації (насамперед міжнародної) на характерну рису 

сучасного ґлобалізованого світу та урізноманітнення міґраційних процесів 

призвело до виокремлення в системі соціогуманітарного знання широкого 

міждисциплінарного предметного поля, на автономну нішу в якому претендує й 

соціологія. Втім, попри декларацію намірів, ці амбітні претензії дотепер не 

дістали належного концептуального оформлення; соціологічні студії міґрації (в 

тому числі міжнародної міґрації) носять або занадто узагальнений, або 

вузькоспеціалізований характер, не супроводжуються теоретизуванням з позиції 

конкретно визначеного підходу, а емпіричні дослідження, будучи спорадичними 

і розпорошеними, часто хибують на брак зв’язків із теоретичним підґрунтям та 

на невідповідний методичний інструментарій. 

Одна з найбільш відомих спроб виділення типів міжнародної міґрації в 

історико-хронологічному аспекті належить російському фахівцю в галузі 

соціології міжнародних відносин В. Іноземцеву. Історичний аналіз, на його 



думку, дозволяє виділити два типи міжнародних міґраційних процесів. На 

початках історії людства міґрацію породжувала хаотична еволюція кочових 

племен і народностей, соціальні структури і політична система яких знаходилися 

у стадії зародження. Звичайно, з бігом часу та з розвитком більш досконалих 

соціальних і політичних форм значення міґраційних потоків цього історично 

першого типу поступово знижується. Їм на зміну, вважає В. Іноземцев, 

приходить експансія зрілих соціальних систем із усталеними структурою та 

комплексом соціальних зв’язків і відносин. Започатковують ці процеси другого 

типу експансія Єгипту до Передньої Азії, Асирії, а згодом і Персії до Фінікії, 

Закавказзя, Малої Азії і далі – до Греції, а також становлення Римської імперії 

[1, с. 64]. 

В. Іноземцев, на жаль, не вказує на хронологічні межі існування цього 

другого типу міґраційних процесів, надто їхньої верхньої межі і обмежується 

лише ремаркою про те, що протягом ХІХ і ХХ століть форми цих процесів 

пережили масштабну, безпрецедентну модифікацію [Там само.]. І це зрозуміло, 

оскільки основна увага у статті приділяється явищу імміґрації та його наслідків. 

Лише наприкінці свого допису на шпальтах головного російського 

соціологічного часопису “СОЦИС” він побіжно зазначає, що і перший, і другий 

історичні типи міжнародної міґрації вичерпали свої описові та аналітичні 

можливості. Тому вважаємо за необхідне поглибити історичну типологію 

В. Іноземцева за рахунок уточнення назв і суті запропонованих ним типів 

міжнародної міґрації, а також додати до них третій тип, який враховує 

соціокультурні реалії ґлобалізованого світу. Отже, коли В. Іноземцев говорить 

про перший історичний тип міжнародної міґрації – переселення кочових племен 

та народів, пропонуємо дадати наступне: “як простих соціальних систем”. До 

назви другого типу – “зовнішня експансія зрілих соціальних систем” – варто 

долучити прикметник “складних”. Третій історичний тип міжнародної міґрації 

вважаємо за можливе означити як міжсистемну інфільтрацію елементів простих 

соціальних систем до складних соціальних систем та елементів складних 

соціальних систем до складних соціокультурних, а в майбутньому – до 

ґлобальної соціокультурної мега-системи. 



В якості теоретичної основи дослідження міжнародної міґрації пропонуємо 

соціокультурний підхід і ті його ідеї та принципи, які дозволять прослідкувати 

взаємозв’язок між історичними типами міґраційних процесів та історичними 

типами суспільств. На нашу думку, суть соціокультурного підходу в його 

соціологічному варіанті полягає в аналізі суспільства як єдності культури і 

соціальності в її конкретно-історичних формах. Для дослідження (міжнародної) 

міґрації з позицій цього підходу принципово важливими є наступні твердженнях: 

1) культурне і соціальне становлять два базові складники суспільства; їхня 

питома вага і співвідношення в рамках соціуму (додамо: і у ґлобалізованому 

світі. – О. Р.) мають конкретно-історичний характер; 2) суспільство є різновидом 

системи, яка залежно від співвідношення в ній соціальності й культури 

розвивається від простої до складної соціальної і далі – до соціокультурної 

системи, що має здатність саморозвитку й саморегулювання. З поширенням 

ґлобалізаційних процесів у сучасному світі відбувається формування ґлобальної 

соціокультурної мегасистеми, в якій культурні чинники здобувають домінуюче 

становище; 3) у соціокультурних трансформаціях людина займає позицію 

багатовимірного суб’єкта-творця і суб’єкта дії, що перебуває у тісному зв’язку з 

іншими суб’єктами, наділеними аналогічними характеристиками. Різні види 

соціальної активності суб’єктів дедалі більше ґрунтуються на культурі [2; 3]. 

Відповідно до цих положень соціокультурного підходу вважаємо за 

можливе припустити, що перший історичний тип міжнародної за характером 

міґрації був поширеним в умовах панування простих соціальних систем 

традиційного суспільства. При цьому переселення кочових племен та народів 

відбувалося в такий спосіб, що зв’язки між цими системами були спорадичними 

і не впливали на докорінну зміну соціальних структур і соціальних відносин в 

межах такої системи. Другий історичний тип міжнародної міґрації за своєю 

суттю відбувався у формі зовнішньої експансії зрілих, а, згодом, складних 

соціальних систем, що призводило до руйнації простих соціальних систем або 

їхнього поглинання більш розвиненою системою вищого ґатунку. Ці процеси 

відбувались спочатку на вищій, останній сходинці розвитку традиційного 

суспільства і набрали своєї найбільшої інтенсивності вже в межах 



індустріального типу суспільства. І, нарешті, третій тип міжнародної міґрації у 

формі/вигляді міжсистемної інфільтрації або проникнення елементів простих чи 

складних соціальних систем до соціокультурних систем вищого ґатунку на рівні 

окремих держав або регіонів (за типом Європейської Спільноти) характеризує 

постіндустріальний та ґлобальний типи суспільства. Отже, сучасна міжнародна 

міґрація – це соціокультурний за суттю процес, який передбачає зростання 

питомої ваги культурних чинників в усіх його складових, поступове зменшення 

питомої ваги соціальних чинників на фоні зростання ролі і значення 

особистісних чинників. Цей процес відбувається сьогодні у вигляді 

міжсистемної інфільтрації представників різних типів надорганічних систем, 

переважно проникнення міґрантів із простих та складних соціальних систем у 

складні соціокультурні системи з подальшим входженням (у перспективі) до 

ґлобальної соціокультурної мегасистеми. Така інфільтрація здійснює усе 

зростаючий вплив на здатності систем усіх чотирьох різновидів (надто двох 

останніх) до саморозвитку та самовдосконалення чи на гальмування цих 

здатностей, що посилює вимогу запровадження дієвої соціальної політики у 

сфері міжнародної та внутрішньої міґрації. 

Відповідно до цих положень пропонуємо авторське визначення міжнародної 

міґрації в рамках третього історичного типу у наступній редакції. Міжнародна 

міґрація за своїм змістом – це перш за все перетин адміністративного кордону, 

добровільний чи примусовий просторовий рух осіб чи груп осіб від місця (країни) 

виїзду до місця (країни) в’їзду за наявності або відсутності законних підстав, на 

певний період часу або назавжди, що може вести за собою зміну постійного 

місця проживання. Сучасна міжнародна міґрація – це також соціокультурний 

за суттю процес, що передбачає зміни у соціальній, культурній та особистісній 

сферах життєдіяльності як самих міґрантів та їхніх спільнот, так і суспільств 

еміґрації та імміґрації і окремих осіб (чи груп осіб), що в них проживають. 

Сутнісною ознакою цього процесу в сучасних умовах є явища інфільтрації (на 

відміну від експансії), тобто проникнення представників (як правило) менш 

розвинутих соціальних систем до вищих соціокультурних систем, що 



призводить до мультиплікації функцій міжнародної міґрації та зростання її ролі 

у розвитку систем усіх видів. 

Принциповою засадою соціокультурного підходу є положення про 

зростаючу роль культури у розвитку сучасних суспільств/систем доби 

ґлобалізації. Стосовно міґрації це положення можна застосовувати при вивченні 

декількох споріднених проблем: 

–  проблеми зміни причин (мотиваційних чинників) здійснення міжнародної 

міґрації в напрямку посилення їхньої культурної складової; 

–  проблеми реідентифікації як окремих міґрантів, так і їхніх транснаціональних 

спільнот; 

–  проблеми соціокультурної адаптації імміґрантів, по-перше, до умов 

суспільства-реципієнта, а по-друге, до умов проживання на батьківщині у 

перерві між міґраціями чи після остаточного повернення; 

–  проблеми визначення наслідків міжнародної міґрації як для особистості 

міґранта, так і для певних соціальних груп, суспільства та ґлобалізованого 

світу в цілому, які дедалі більше набувають соціокультурних рис чи ознак. 

Таким чином, соціологічна версія загальнонаукового соціокультурного 

підходу уможливлює розгляд історії людства через перехід від простих до 

складних соціальних систем, до складних соціокультурних і далі – до 

формування ґлобальної соціокультурної мегасистеми, в якій культурні чинники 

здобувають пріоритетне становище. Це дало змогу обґрунтувати існування 

взаємозв’язку між типами розгортання міжнародної міґрації, з одного боку, і 

типами соціальних чи соціокультурних систем/мегасистемою, з іншого. 

Застосування соціологічної версії соціокультурного підходу також дозволяє 

запровадити до наукового обігу авторську дефініцію поняття “міжнародна 

міґрація”, означень якого у доступній нам науковій літературі соціологічного 

характеру нами не було дотепер виялено. Крім фіксації у ньому факту перетину 

адміністративного кордону та характеру часового і просторового руху міґрантів, 

що побутує у переважній більшості проаналізованих наукових праць, до 

означення було запроваджено аспекти, базовані на принципах соціокультурного 

підходу. 
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