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Хартія проголошує права та свободи особи, котрі, у тому числі, належать й до третього покоління 
прав людини, такі як: право на захист персональних даних, гарантії прав людини у галузі біоетики [7]. 
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ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ ПОНЯТТЯ «МІГРАЦІЯ» 

Вперше поняття «міграція» вводить у науковий вжиток у кінці XIX століття англійський 
учений Е. Равенштейн (1834–1913) у роботі «Закони міграції». Автор розглядає міграцію як 
безперервний процес, обумовлений взаємодією чотирьох основних груп чинників, що діють: у 
початковому місці проживання мігранта, на стадії його переміщення, в місці в’їзду, а також чинники 
особистого характеру [1]. Соціологічний словник визначає міграцію як «географічний рух індивідів 
або груп індивідів, тобто мобільність людей у вужчому або ширшому географічному просторі» [2, 
s. 224]. Схоже тлумачення міститься і в економічній енциклопедії: «Міграція населення – 
переміщення людей, етносів, їхніх частин або окремих представників, пов’язане із зміною 
постійного місця проживання або з поверненням до нього» [3]. А. Хомра під міграцією населення 
розуміє «територіальні переміщення населення, пов’язані зі зміною місця проживання» [4]. 

Досі в науковій літературі зроблено кілька спроб розбиття загального масиву визначень 
міграції на групи, прихильники яких розрізняють міграцію у вузькому та широкому розумінні. У 
вузькому розумінні поняття міграції ототожнюється з поняттям переселення. В літературі можна 
зустріти такі визначення цього феномену: «Міграції – це сукупність таких переміщень людей, які 
нерозривно пов’язані зі зміною місця проживання» [5]. «Під міграцією населення розуміють зміну 
постійного місця проживання, викликану комплексом факторів або якоюсь однією головною 
причиною» [6]. У вузькому розумінні поняття міграції являє собою вид територіального 
переміщення населення, який завершується зміною постійного місця проживання [7]. «Міграція – це 
сукупність різних за своєю природою територіальних переміщень населення, які супроводжуються 
зміною місця проживання» [8].  

Міграції населення у широкому розумінні, окрім переселень, охоплюють ще низку інших 
видів територіальних переміщень. Словник з соціології пропонує таке визначення міграції: «це 
соціально-економічний і демографічний процес, який представляє собою сукупність переміщень, 
що здійснюються людьми між країнами, районами, поселеннями» [9].  

Із вказаних визначень, широкому та вузькому значеннях, спільним є те, що необхідну умову 
міграції населення вони вбачають у зміні місця проживання. Ю. Римаренко міграцією населення 
вважає «переміщення людей (мігрантів) через кордони тих або інших територій зі зміною місця 
проживання назавжди або на тривалий час. Оскільки міграція населення складається з 
міграційних потоків, поняття міграції застосовують і в множині – міграції» [10].  

В. Шелюк пропонує дещо ширше визначення міграції: «Міграція – це поняття, яке відображає 
соціально-економічні і демографічні процеси, сукупність переміщень, які здійснюються людьми між 
країнами, регіонами однієї країни, різного виду поселеннями та інші види переміщень» [11]. У свою 
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чергу, М. Окольскі твердить, що термін «міграція» використовується тоді, коли увага звертається 
на мотив остаточного переселення [12]. За визначенням А. Сови: «Стосовно населення термін 
«міграція» відповідає будь-якому переміщенню досить великої кількості людей, за винятком 
пересування військових частин» [13]. З іншого погляду, міграція — це перетин адміністративного 
кордону, добровільний чи примусовий просторовий рух осіб чи груп осіб від місця (країни) виїзду 
до місця (країни) в’їзду за наявності або без неї законних підстав на певний період часу або 
назавжди, що може вести за собою зміну постійного місця проживання; цей рух включає в себе 
еміграцію та імміграцію [14].  

Потрібно підкреслити, що в приведених визначеннях не беруться до уваги критерії 
класифікації мігрантів, тобто правовий статус, територіальна ознака, спосіб реалізації, 
відношення до країни, кількість мігрантів, відстань, тривалість, добровільність і мета міграції. [15] 

У трактуваннях поняття «міграція» немає одностайності. Існує дуже багато поглядів на 
сутність цього явища, що знайшло відображення у розмаїтті визначень цього феномену. На 
сьогоднішній день у науковій літературі зроблено декілька спроб розбити загальні визначення 
щодо терміну «міграція» на групи. Прихильники першого підходу, який є найбільш поширеним, 
розрізняють міграцію у широкому та вузькому значенні. Цей погляд на сутність міграції існує у 
роботах таких дослідників міграції як Хорева Б.С., Чапека В.Н., Переведенцева В.І., Прибиткової І.М. 
Зазначений підхід при визначенні суті міграції також можна побачити і у довідковій літературі. 
Міграції населення у широкому розумінні слова, крім переселень, охоплюють ще низку інших 
видів територіальних переміщень. Таким чином, міграції у широкому та вузькому значеннях 
представляють собою різні явища, хоча у деяких джерелах вони змішуються, вживаються як 
синоніми, а іноді навіть ототожнюються. Приклад такого змішування понять: “Міграції – це 
переміщення, переселення, рухливість населення, в результаті яких зазвичай відбувається зміна 
чисельності населення на тій чи іншій території” [16; 17]. 
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