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Дослідження мобільності проводилося в різних країнах на протязі кількох 

десятків років. Тому, в статті проаналізовані найбільш вагомі періоди у 

дослідженні соціальної мобільності, які різняться своїми поглядами, методами 

збору даних, вимірювальними процедурами, та методами аналізу даних. 

Особлива увага зосереджена на наведенні порівняльних даних досліджень 

останніх років, як зарубіжних дослідників, так і українських. Також 

розглядається опрацьовування процесу мобільності на регіональному рівні.  

Ключові слова: соціальна мобільність, соціальна стратифікація, трудова 

мобільність, низхідна мобільність, висхідна мобільність. 

 

Исследование мобильности проводилось в разных странах в течение 

нескольких десятков лет. Поэтому, в статьи проанализированные наиболее 

весомые периоды в исследовании социальной мобильности, которые 

отличаются своими взглядами, методами сбора данных, измерительными 

процедурами, и методами анализа данных. Особенное внимание сосредоточено 

на наведении сравнительных данных исследований последних лет, как 

зарубежных исследователей, так и украинских. Также рассматривается 

проработка процесса мобильности на региональном уровне. 

Ключевые слова: социальная мобильность, социальная стратификация, 

трудовая мобильность, нисходящая мобильность, восходящая мобильность. 

 

Research of mobility was conducted in different countries during a few ten of 

years. Therefore, in the articles analysed the most ponderable periods in research of 

social mobility, which differ the looks, methods of capture of data, measurings 

procedures, and methods of analysis of data. The special attention is concentrated on 

aiming of these comparative researches of the last years, both foreign researchers and 

Ukrainian. Working of process of mobility is also examined at regional level. 

Keywords: social mobility, social stratification, labour mobility, descending 

mobility, ascending mobility. 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді. Соціальна мобільність останнім 

часом досліджується виключно представниками суспільних наук, насамперед 

економістами, соціологами і соціальними психологами, що зумовлено її великою 

соціально-економічною значущістю. Однак суттєвим недоліком вивчення 



мобільності є односторонній розгляд цієї проблеми: або в економічному, або в 

соціальному плані. А також, не розроблено всебічного системного підходу до 

цього комплексного явища [1, c. 4]. Тому метою статті є розгляд, угрупування 

та аналіз досліджень соціальної мобільності в процесі історичного розвитку.  

Аналіз публікацій. Окремі дослідження з розроблення теми соціальних 

переміщень належать американським авторам. Наприклад, над цією темою 

працювали: С. Ліпсет і Р. Бендікс, П. Блау і О. Данкен, Д. Фрезерман і Р. Хаузер. 

Безперечно, дослідження мобільності проводяться в різних країнах, але те, як 

проводити дослідження, які використовувати поняття, яку залучати статистику 

до оброблення емпіричної інформації – це впроваджується з подачі 

американських соціологів [1, с. 9]. 

Більше всього соціологи концентрують увагу на мобільності між 

поколіннями, і особливо на ролі здобутої ними освіти, порівнюючи з тим, яке 

було у первинному соціальному середовищі, або таких запропонованих 

характеристик, як раса, з метою пояснення професійного просування. Хоча і 

було проведено багато монографічних досліджень (case-studies) поповнення 

еліт все ж найбільш популярний метод – великомасштабні опитування, а 

порівняння найчастіше ведеться по роду занять. Деякі соціологи вивчали 

соціальну мобільність у доіндустріальному контексті, деякі – в таких сучасних 

розвинутих країнах, як Індія, проте більшість досліджень присвячені сучасному 

індустріальному Заходу і в меншій мірі – колишнім комуністичним державам 

Східної Європи. 

Вивчення соціальної мобільності має довгу історію, що починається з 

середини XIX ст. (праці К. Маркса і Дж. С. Мілля), включає серйозний вклад 

дослідників початку ХХ ст, – від В. Парето (який запропонував теорію 

«циркуляції еліт») до П. Сорокіна. Зараз поширена література по цій темі 

нерозривно переплітається з працями, присвяченими освіті, соціальній статі 

(gender), культурі, владі, статистичній техніці і ролі теорії в соціальних 

дослідженнях. 

З багатьох праць К. Маркса очевидно, що соціальна мобільність, за 

винятком тієї, що включена в процес «пролетаризації», перешкоджає процесу 



утворення класів. Необхідно відзначити, що К. Маркс неодноразово 

протиставляв американське суспільство з європейським. Він відзначав, що 

останні володіли «розвинутою класовою структурою», в той же час в Америці, 

хоча класи і існують, «вони не зафіксовані, і їх складові частини постійно 

змінюються, а також міняються місцями в безперервному русі». К. Маркс є 

ініціатором дослідження основної проблеми при вивченні класової структури: 

зв’язки між утворенням класів і їх діями, з однієї сторони, і ступеню 

мобільності між класовими позиціями, з іншої. Таким чином, два автори, що 

писали через сто років після К. Маркса, могли стверджувати: «Є дві основні 

змінні класової теорії. Вони відносяться до двох основних процесів класової 

динаміки: класова свідомість і соціальна мобільність. Можна сказати, що 

історія будь-якої класової структури – це в значній мірі історія взаємодій цих 

двох великих соціальних сил». 

Звичайно, можна простежити корені багатьох класичних дебатів сучасної 

соціології в ранніх дискусіях щодо мобільності. Одним із перших, хто 

простежував процес мобільності, і ввів термін «соціальна мобільність» (1927), 

був П. Сорокін. Під ним розуміють: «будь-який перехід індивіда чи об’єкта, чи 

цінності, створений чи модифікований завдяки діяльності, від однієї соціальної 

позиції до іншої» [2, c. 375]. 

Одним з його основних завдань було вивчення соціальної мобільності з 

метою створення стратегічної позиції, даючи можливість критикувати як 

емпірично, так і теоретично наукові основи марксизму і інших соціалістичних 

доктрин того часу. 

Перш за все П. Сорокін прагнув емпірично обґрунтувати неспроможність 

Verelendungstheorie у всіх її аспектах, а також привернути увагу до швидкого 

зростання в капіталістичних суспільствах нового середнього класу найнятих 

робітників, очевидно, не знаючи, що дана тенденція вже була відмічена 

Марксом [3, с. 41]. По-друге, він вважав за необхідне продемонструвати 

результати доступних статистичних досліджень, проведених в цих 

суспільствах, що дозволяли зробити наступний висновок: існує висока ступінь 

як міжпоколінної, так і внутрішньопоколінної професійної мобільності, а в 



недалекому минулому з’явилася тенденція посилення мобільності людей з 

сфери фізичної праці в розширену розумову сферу. 

П. Сорокін використовує феномен мобільності, розглядаючи її в широкій 

порівняльній історичній перспективі як основу полеміки проти всіх концепцій, 

що передбачають наявність мети соціальної еволюції. П. Сорокін вважав, що 

темп і вигляд мобільності не структуровані  в часі і є «коливаннями без всякої 

тенденції» [4, с. 24]. 

Наприклад, в його праці «Соціальна мобільність» (1927), в якій 

типологізований і проінтерпретований широкий емпіричний матеріал і 

доведено, що соціальна мобільність є базовою межею сучасного західного 

суспільства, хоча ступінь мобільності і системи стратифікації варіювали на 

різних етапах історичного розвитку. У праці «Соціальна  мобільність» 

трактується панорамно: розглянуті типи і канали мобільності, аналізуються як її 

структурні, так і функціональні аспекти, включаючи також і її 

дисфункціональні межі. В цілому соціальна мобільність співвіднесена з 

доповнюючою її соціальною стратифікацією [5]. 

П. Сорокін рішуче і, як показала подальша еволюція соціологічного 

знання, не без переконливих підстав пов’язав дослідження мобільності та 

стратифікації. По суті вивчення мобільності стало чи не основним способом 

вивчення стратифікаційних систем. Відносно недавній узагальнюючий вигляд 

досліджень порівняльних міжнаціональних проблем стратифікації Генцбума 

(Ganzboom), Треймана (Treiman) і Алті ( Ultee) виходив саме з цієї тези [6, с. 

277-298]. 

Автори виокремлюють в історії досліджень мобільності за останні роки 

три покоління, що найбільш виразно взаємно відрізняються методами збору 

даних, вимірювальними процедурами та методами аналізу даних. Менш 

відчутний прогрес був зроблений щодо визначення дослідницьких проблем і 

формулювання основних гіпотез. 

Перше покоління починає працювати після Другої світової війни, коли 

булі проведені перші дослідження в рамках національних держав. Монографія 

за редакцією Д. Гласса про соціальну мобільність в Англії та Уельсі за даними 



1949 року ініціювала створення дослідницького комітету з соціальної 

стратифікації і соціальної мобільності в Міжнародній соціологічній асоціації. З 

ініціативи Д. Гласса група дослідників з 12 країн організувала наступне: 

систематичне вивчення детермінант соціальної мобільності, а також її наслідків 

для класової ідентифікації та класових антагонізмів; створення шкали престижу 

професій для вимірювання міжгенераційних змін в ієрархічному просторі 

престижу. На європейському континенті найвідоміші результати, отримані в 

рамках даного проекту Сваластогою, опубліковані окремою книгою, а на 

американському – праці С. Ліпсета і Р. Бендікса [7].  

Внаслідок порівняльних досліджень перше покоління прийшло до 

висновку, що, по-перше, напрямок мобільності загалом є вельми подібним для 

всіх західних країн, по-друге, рівень мобільності вищий в індустріальних 

країнах в порівнянні з доіндустріальними і, по-третє, політична стабільність 

сприяє соціальній мобільності. У окремих країнах вивчався також 

взаємозв’язок мобільності з політичними перевагами, її вплив на стиль життя, 

залежність мобільності від соціального походження й отриманої освіти, 

починалися спроби методологічно і методично відрізнити «мобільність, що 

спостерігається», від «шансів здійснити мобільність» [8, c. 20]. 

Наявність літератури, яка розглядає соціальну мобільності як полеміку між 

двома різними дослідницькими програмами, які визначили рамки дискусій з 

цієї тематики після 1945 р. і продовжують домінувати в цій сфері навіть 

сьогодні. З однієї сторони, є дослідники, які розглядають мобільність в 

контексті соціальної ієрархії, в межах якої  індивіди можуть ранжуватися по 

доходу, рівню освіти або соціально-економічному впливу. З іншої сторони, є ті, 

хто розглядають її в контексті класової структури, беручи соціальні позиції, що 

формуються відносинами, пануючими на ринку праці і на підприємствах. 

Протягом 1950-х і 1960-х років домінував перший підхід, його кульмінацією 

стала так звана статусна традиція в дослідженнях мобільності, що набула 

поширення перш за все в Сполучених Штатах. Їй все більше протягом 1970-х і 

1980-х років протистояли дослідники, що сформувалися в межах європейської 

традиції або підпали під її вплив. 



Друге покоління практично не ставить питання, що вельми хвилювало 

перше, а саме: який масштаб і рівень мобільності. Його представників цікавить 

прямий вплив професії батька на професію сина в порівнянні з іншими 

опосередкованими чинниками, серед яких освіта батьків, ступінь 

урбанізованості дитинства, перша професія сина, кількість братів і сестер у  

респондента.  

Робота П. Блау і О. Данкена надихнула багатьох соціологів на 

конструювання методик вимірювання престижу і статусу, а також проведення 

на цій основі порівняльних досліджень. Вони вважали, що емпіричне 

дослідження мобільності повинне бути зосереджене на аналізі тих умов, які 

впливають на професійні досягнення, і мобільності в межах наявних інституційних 

відмінностей конкретного суспільства. В своїй праці П. Блау і О. Данкен 

«Американська професійна структура» подано репрезентативну 

загальнонаціональну вибірку (більше 20 тис. опитуваних), зроблено спробу 

створити метричну шкалу соціальної диференціації, використано складну 

статистику, а також вони відмовились від попередніх тверджень і апеляцій щодо 

отриманих у дослідженні даних [9, с. 30]. 

Д. Трейман створює міжнародну шкалу престижу професій, придатну для 

компаративістського вивчення суспільної поваги до професій. Однак, водночас 

Фезерман і Хаузер показали, що вимір престижу приводить до завищення міри 

спадкоємності професійного статусу і висловили сумнів у доречності 

використання престижу як міри професійного статусу у вивченні соціальної 

мобільності [10, c. 419]. 

П. Блау, будуючи формальну теорію соціальної структури, орієнтується на 

досягнення саме іншого покоління дослідників стратифікації і формулює серед 

інших шосту, сьому, восьму та дванадцяту теореми, що безпосередньо 

стосуються мобільності: високий рівень міжгрупових і статус-віддалених 

відносин збільшують імовірність соціальної мобільності; гетерогенність 

збільшує імовірність міжгрупової мобільності; нерівність збільшує імовірність 

статус-віддаленной мобільності (status-distant mobility); множинне накладання 

позицій робить мобільність ймовірнішою. 



Серед російських соціологів цього періоду, можна назвати М. Руткевича, 

Л. Когана, Ф. Філіппова, В. Шубкина та ін., які досліджували роль системи 

освіти як фактора зміни соціальної структури суспільства і важливого каналу 

соціальної мобільності, а також Л. Бляхмана, який простежував мобільність 

кадрів на промислових підприємствах. 

Третє покоління приступає до роботи тоді, коли запропоновані іншим 

поколінням принципи і напрямки вивчення соціальної мобільності для багатьох 

соціологів залишалися привабливими. Роботі Фезермана і Хаузера, а особливо 

Голдторпа,  рішуче замінили регресійні моделі мобільності логлінійні, що дало 

можливість, насамперед, відокремити абсолютну мобільність від відносних 

шансів зробити мобільність, а також моделювати діагональні клітки таблиць 

мобільності на відміну від не діагональних. Іншою відмінною рисою було 

заперечення ієрархічної побудови класових позицій на шкалі «вище-нижче». 

Для Голдторпа, наприклад, соціальні класи – це дискретні ієрархічно 

невпорядковані утворення, щодо яких немає сенсу говорити про «вертикальну 

мобільність», а значить і конструювати «моделі досягнень», запитувати про те, 

хто домігся успіху, а хто, навпаки, деградував, розмірковувати про 

«відкритість» суспільства на підставі здійсненої індивідами мобільності. 

Автори цитованого тут дослідження розцінюють це як помітне звуження 

дослідницької проблематики.  

Неофіційна програма відповідних досліджень склалася наприкінці 70-х, 

поч. 80-х років в рамках проекту CASMIN (Comparative Analysis of Social 

Mobility in Industrial Nations). Опитування проводилися в тринадцяти країнах 

західної і східної Європи, а в 1993, 1995 і 1998 роках і у Україні разом з 

«Социс-Геллап» та Інститутом соціології НАН України. Можливість порівнянь 

забезпечувалася застосуванням єдиної схеми кодування професій і занять, що 

об’єднувалися в сім основних «класів». Було виявлено, що відносна мобільність 

приблизно однакова в усіх досліджених країнах, що і дозволило Голдторпу 

зробити висновок про «постійній плин», практично константний, без помітних 

коливань масштаб мобільності в різних суспільствах і у різний час. 



На думку Генцбума (Ganzboom), Треймана (Treiman) і Алті ( Ultee), 

дослідження трьох поколінь соціологів дали можливість дійти до наступних 

тверджень щодо зразків міжгенераційної мобільності [6, c. 282]: 

1. В усьому світі міжгенераційна мобільність викликається і керується 

соціально-економічним статусом, вимірюваним шкалою Данкена SEI-типу; 

щодо інших вимірів тривають дебати, але загалом зрозуміло, що вторинні 

стосовно соціально-економічного статусу. 

2. В усьому світі спостерігається міжгенераційна професійна 

іммобільність. Вона найбільш ймовірна в класах, що володіють значною 

власністю (ферма, бізнес, професійна практика). 

3. У різних країнах і в різний час взаємно різняться зразки міжгенераційної 

мобільності. У більшості країн відбувається повільне, але стабільне збільшення 

відносної мобільності. В одних країнах (США, Швеція) рівень відносної 

мобільності вищий у порівнянні з іншими країнами. Разом з тим, серед 

соціологів немає згоди щодо природи факторів, що зумовлюють зміни і 

відмінності. 

4. Дослідження статусних досягнень свідчать, що освіта людини суттєвіше 

впливає на її професійний статус, аніж професія батьків і що цей вплив 

незалежний від соціального походження. Водночас освіта виявляється 

важливим механізмом передачі переваг і привілеїв від покоління до покоління. 

Також, серед досліджень цього періоду, великий інтерес викликають 

праці російських дослідників Т. Заславської, Є. Антосенкова, Р. Ривкіної та 

інших, котрі запропонували методичні рекомендації до вивчення мобільності 

трудових ресурсів. Т. Заславська, приділяючи увагу проблемам мобільності 

праці, зв'язувала її причини та цілі із задоволенням громадського попиту на ті 

або інші професії і кваліфікації [11, с. 147]. Певний внесок у вивчення 

внутрішньопоколінної та міжпоколінної соціальної мобільності внесли також 

М.Тітма і В. Шубкін. Дослідження В. Шубкіна показали наявність нерівних 

можливостей молоді в процесі досягнення свого професійного статусу, що 

детерміновано наявністю існуючих протиріч між системою підготовки 

студентів і попитом працедавців на ринку праці [12, c. 389]. 



Проаналізувавши дані дослідження соціальної мобільності, проведеного в 

1993 році Інститутом соціології РАН, М. Черниш зробив деякі висновки. По-

перше, процес модернізації російського суспільства не супроводжується 

збільшенням потоків соціальної мобільності. По-друге, модернізація 

російського суспільства зводиться передусім до перерозподілу матеріальних і 

соціальних ресурсів. По-третє, більшість людей продовжують триматися за 

місце роботи в державному секторі і колишній соціальний статус, не дуже 

довіряючи в безповоротність поточних перетворень [13, c. 132].  

За словами дослідника Р. Громова «щоб оцінити характер, масштаби і 

чинники соціальної мобільності в кінці 80-х – початку 90-х років Росії, 

необхідно встановити «початок координат», відносно якого повинен 

фіксуватися рух». Р. Громов на основі даних дослідження «Соціальні зміни в 

Росії», які були одержані в ході міжнародного дослідження «Соціальна 

стратифікація в Східній Європі після 1989 року», що проводився в Болгарії, 

Чехії, Словаччині, Угорщині, Польщі і Росії. Російська частина була виконана 

ВЦИОМ (опитано 5 тис. чоловік населення Росії). Перевірилися наступні 

гіпотези: 

1. Специфічною межею соціальної мобільності в пострадянській Росії 

першої половини 90-х років є переважання низхідної соціальної мобільності, 

яка обумовлена не переміщенням респондентів з груп з вищим статусом в 

групи з нижчим статусом, а пониженням статусу окремих соціальних груп. 

2. Соціальна мобільність, як висхідна, так і низхідна, спостерігається не по 

всіх стратифікаційних параметрах. Зокрема, існують групи, що переміщаються 

одночасно вгору по одних параметрах і вниз по інших. Такі групи мають 

перехідний характер, їх динаміка нестабільна.  

3. Внутрішньопоколінна мобільність менше залежить від чинників 

походження в суспільстві, що трансформується, чим в суспільстві стабільному, 

а вплив чинників, що відображають індивідуальний «вклад» респондента і 

соціальну мікро- і макросередовище, зростає [14, c. 18]. 

За результатами опрацьованого дослідження М. Удальцової, Н. 

Воловської, Л. Плюсніна, встановили, що зайнятість людини визначається 



через основні базові характеристики, такі як відношення до роботи, загроза її 

втратити, цінності, мотивація, прибуток і мобільність. Щодо залежності 

мобільності громадян від їх віку, то результати показали, що найвищу 

мобільність проявили молоде населення до 20-ти років, і що з віком ця 

мобільність знижується [15, c. 49]. Натомість, вчені Т. Богомолова і В. Тапіліна, 

ґрунтуючись на аналізі грошового доходу населення, інформаційною базою 

якого є матеріали Російського моніторингу економічного стану і  здоров’я 

населення (РМЕЗ), дійшли висновку, що після 1996 р. масштаби низхідної 

мобільності зменшилися, і до 1998 р. налічувалося приблизно 50% тих, чиї 

доходи були менші, ніж в 1996 р. Одночасно зросла частина населення, чиї 

доходи збільшилися досить істотно – більш ніж в два рази. Помітно і те, що 

відмінності в масштабах зміни доходів (як збільшення, так і зменшення) в 

різних соціальних груп в цілому були  неістотними. Тому мобільність по 

доходах в 1996-1998 рр. не привела до якої-небудь помітної зміни загальних 

окреслень економічній стратифікації, що склалася до 1996 р., хоча 

продовжувалося, але вже з меншою швидкістю [16, c. 39]. 

 Висновком, може слугувати соціально-економічне дослідження 

«соціального дна» Н. Римашевської, яке базувалося на трьох джерелах 

інформації (перше – міське населення, вибірка проектувалась як квотна з 

представниками по соціальному стану, освіті, статі і віку; друге – опитування 

експертів; і третє джерело інформації – глибинне інтерв’ю з представниками 

чотирьох груп «соціального дна»), і проводилося в шести містах Росії, 

дослідник виділяє п’ять глобальних факторів нисхідної мобільності: 

політичний детермінізм, кримінальність, особисті проблеми, власні провини, 

соціальна ізольованість [17, c. 38] 

М. Реутова, проводячи дослідження щодо вивчення і вимірювання 

показників міжпоколінної мобільності російської молоді, приходить до 

висновку, що базовими каналами даної мобільності є освіта і професія.  

Міжпоколінна мобільність, на думку М. Реутової, є одним з важливих 

показників соціальних змін у суспільстві, оскільки за своєю суттю є 

відображенням соціальної активності населення [18].Таким чином, російське 



суспільство, що періодично піддається трансформаціям і змінам, стимулювало і 

продовжує стимулювати інтерес вітчизняних учених до вивчення проблем 

соціальної мобільності [19]. 

У сучасному російському суспільстві П. Козирева спостерігає колосальну 

переорієнтацію масової свідомості, обумовлена зміною соціально-професійної 

структури. Міжпоколінна мобільність носить переважно вимушений характер і 

багато в чому обумовлена глибокими структурними зрушеннями в російській 

економіці. Розглядаючи міжпоколінну соціально-професійну мобільність, 

дослідниця, помічає наростання обмежень, особливо в сільській місцевості, 

свободи професійного вибору і вибору сфери зайнятості. Зменшилося сімейний, 

у тому числі батьківський вплив на вибір молоді професії, деформувалися 

процеси відтворення професійних династій у багатьох важливих сферах 

зайнятості [20]. 

 Серед українських дослідників соціальної мобільності можна назвати С. 

Вовканича, Л. Олесневича, С. Злупко та багато інших. Значним вкладом в 

усвідомленні тенденцій міжпоколінної, класової, професійної, освітньої 

мобільності в пострадянському українському суспільстві, стала праця 

авторського колективу Інституту соціології НАН України, зокрема дослідження 

С. Макєєва, С. Оксамитної, І. Прибиткової, О. Симончук та ін. На 

регіональному рівні дану проблематику розробляли рядом моніторингових 

досліджень, які були проведені кафедрою соціології Львівського національного 

університету імені Івана Франка, з яких випливає наступне: 

1. Ситуація яка склалася на ринку праці можна охарактеризувати як 

критичну. Близько половини працездатного населення очікують втрати власного 

місця праці найближчим часом. У випадку її втрати найбільш типовими моде-

лями поведінки будуть пошук роботи, яка гарантуватиме стабільні виплати 

заробітної плати безвідносно до змісту й уподобань, а також реалізація 

особистого потенціалу в умовах праці за фахом. 

2. Близько третини опитаних висловили бажання в майбутньому 

долучитися до підприємництва і започаткувати власну справу. Основними 

мотивами підприємницької поведінки для них будуть: прагнення швидко 



забезпечити  матеріальний достаток, можливість через підприємництво набути 

самостійність і незалежність. 

3. Результати соціологічних досліджень свідчать про різну готовність і 

здатність індивідів до зміни соціально-трудової позиції, статусу. Активний тип 

мобільної поведінки характерний для економічно активного населення 

(працюючих осіб), які здійснили висхідну мобільність, або порівняно недавно 

змінили місце праці. Особи з неповною зайнятістю та самозайняті 

індивідуально-трудовою діяльністю внаслідок низхідної трудової мобільності 

є вимушено активними на ринку праці. Пасивний тип мобільної поведінки 

характерний для майже половини працюючих осіб, які задоволені місцем 

праці, професією тощо, тому не збираються нічого змінювати на цей час. 

Потенційно-активний тип мобільної поведінки характеризується намірами, 

можливостями здійснити мобільну поведінку, найближчим часом, що значною 

мірою характерно для молоді яка навчається, та працюючих осіб, які мають 

наміри щодо зміни соціально-трудової позиції. Отже, поряд з низькою реально 

мобільністю існує досить висока потенційна [1, c. 95]. 

Висновки. Підсумовуючи, можна сказати, що емпіричне вивчення процесів 

мобільності почалося в перші роки після Другої світової війни, у 50-ті р. 

розвернулося в ряд країнах, але головними розробниками класичних зразків 

методики і статистичного аналізу процесів мобільності є американські соціологи. У 

вітчизняній соціології перші відгуки на бурхливе зростання нової ланки західної 

соціології датуються кінцем 50-х – поч. 60-х років XX століття. З другої половини 

70-х – поч. 80-х років і по цей час інтенсивно вже проводяться міжнаціональні 

дослідження, метою яких є встановлення загальних тенденцій та національної 

специфіки в протіканні процесів мобільності залежно від соціально-економічних і 

соціально-класових, культурних і політичних умов конкретної країни. Останнім 

часом дослідницький інтерес полягає у виявленні динаміки мобільності. Велику і 

постійну увагу дослідників приваблюють різні форми мобільності: трудова і 

професійна мобільність, плинність кадрів тощо. 
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