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У статті розглянуто концепції та теорії міжнародної міграції, що дають відповідь на питання актуальних трен-
дів міграційних потоків. Увагу сфокусовано на таких концепціях міжнародної міграції: «притягування – відштовху-
вання», «кроскультурній», «транснаціональній», «концепції мобільного переходу», «концепції соціальних мереж», 
«теорії відносної відмінності», «моделі двійчастого/двоякого ринку праці», «теорії неокласичного економічного під-
ходу», центром дослідження якої є «людський капітал», «нового господарсько-економічного підходу до міграції», 
«інституційного підходу», «концепції motility», «синтетичній теорії міжнародної міграції». Особливий акцент зро-
блено на трансформації усталених уявлень, які стосуються міграції жінок, позаяк під впливом глобалізації в сучас-
ній системі міжнародних координат простежується тенденція, що трактують як «фемінізацію» міжнародної мігра-
ції. Проєктування згаданих теорій і концепцій міжнародної міграції щодо пояснення мотивів і специфіки адаптації 
українських трудових мігрантів у Польщі дає підстави стверджувати, що кожна з них є доцільною для застосування. 
Зроблено висновок, що серед наявних категорій мігрантів: «мігрантів пошуку можливостей», «мігрантів виживання» 
та «мігрантів переслідування» – трудові мігранти з України належать до всіх трьох категорій мігрантів. Трудову 
міграцію, основним мотивом якої є підвищення добробуту й покращення соціальних стандартів життя, не варто 
ототожнювати з міграцією як утечею від злиднів і незайнятості. Міграційна політика країн повинна основуватися на 
забезпеченні принципу трипартизму/сценарії (win-win-win), що в цьому контексті означає переважання позитивних 
ефекті, як для держави-реципієнта, держави-донора, так і для трудових мігрантів. Отже, проєкція наявних кон-
цепцій міжнародної міграції та їх застосування щодо пояснення мотивів і проблем адаптації українських трудових 
мігрантів у сусідній країні є, на наш погляд, доцільною.

Ключові слова: міжнародна міграція, концепції, теорії, мігранти, країна-призначення, країна-реципієнт.

The article considers the concepts and theories of international migration, which provide an answer to the question 
of current trends in migration flows. Attention is focused on such concepts of international migration as: ‘attraction – 
repulsion’, ‘cross-cultural’, ‘transnational’, ‘concepts of mobile transition’, ‘concepts of social networks’, ‘theories of relative 
difference’, ‘models of double labor market’, ‘the theory of neoclassical economic approach’, the research center of which 
is ‘human capital’, ‘new economic approach to migration’ , ‘institutional approach’, ‘concept of motility’, ‘synthetic theory 
of international migration’. Particular emphasis is placed on the transformation of established notions concerning women's 
migration, as under the influence of globalization in the modern system of international coordinates, there is a trend that 
is interpreted as the ‘feminization’ of international migration. The design of the above-mentioned theories and concepts 

1 Стаття виконана в рамках наукового стажування нагороди імені Івана Виговського.
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of international migration to explain the motives and specifics of the adaptation of Ukrainian labor migrants in Poland, 
gives grounds to assert that each of them is appropriate for application. It is concluded that among the existing categories 
of migrants, such as ‘migrant seekers’, ‘survival migrants’ and ‘persecution migrants’, labor migrants from Ukraine belong 
to all three categories of migrants. Labor migration, the main motive of which is to increase welfare and improve social 
living standards, should not be equated with migration as an escape from poverty and unemployment. Migration policies 
should be based on the principle of “tripartism”/“win-win-win”) scenario, which in this context means the predominance 
of positive effects, both for the recipient country, the donor country and for migrant workers. Therefore, the projection 
of existing concepts of international migration and their application to explain the motives and problems of adaptation 
of Ukrainian labor migrants in the neighboring country is, in our opinion, appropriate.

Key words: international migration, concepts, theories, migrants, destination country, recipient country.

Постановка проблеми. Проблема врегулю-
вання міграційних потоків у сучасній системі між-
народних координат посідає одне з чільних місць 
у політиці країн особливо в умовах глобалізації 
та не є новим феноменом. Міграційні питання 
досліджуються під різним кутом зору, оскільки 
проблема міграції має міждисциплінарний вимір 
і містить з-поміж базових фокус політичний, еко-
номічний, соціальний, культурний та екологічний. 
Проблема міграції є динамічною, оскільки набір 
екзогенних та ендогенних чинників перманентно 
здійснює вплив на циркуляцію міграційних пото-
ків, які мають місце у внутрішній і зовнішній 
політиці сучасних держав.

Сьогодні світ зіткнувся з безпрецедентним 
явищем, а саме пандемією Covid-19, яка, без-
перечно, уносить вагомі корективи в усі сфери 
людського життя, у тому числі й у розвиток 
міграційних потоків. Проєктування ситуації 
з міграцією в Україні дає підстави нам ствер-
джувати, що й до, і в посткоронавірусний період 
відтік українського трудового населення не 
зупинити, оскільки його ключовий мотив еко-
номічний. Допоки існуватиме суттєва різниця 
в оплаті праці, доти триватимуть міграційні 
потоки з України в сусідні країни й не тільки, де 
оплата праці є істотно вищою. З-поміж усіх країн 
найбільша частка трудових мігрантів з України 
зосереджена саме в Польщі. За неофіційними 
підрахунками (оскільки мігранти можуть бути 
легальні/нелегальні), це приблизно від 1,3 млн. 
до 1,7 млн. українців у сусідній країні.

Атракційнійсть офіційної Варшави для тру-
дових мігрантів з України пояснюється низкою 
факторів, з-поміж яких визначальними є такі, як 
розвиток міграційних мереж, розрив у заробіт-
ній платі між Україною та Польщею, географічне 
положення, доступ до польського ринку, особливо 
до неформального сектору, мовна й культурна 
спорідненість, географічна близькість і частково 
безпека на робочому місці та безпека в околицях.

Актуалізує дослідження й той факт, що тери-
торіальна представленість українських заробітчан 
у Польщі змінилася внаслідок агресії Російської 
Федерації на сході України у 2014 році. Отже, 
проєкція наявних концепцій міжнародної міграції 
та їх застосування щодо пояснення мотивів і про-
блем адаптації українських трудових мігрантів 
у сусідній країні є, на наш погляд, доцільною.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблема міжнародної міграції, головно, трудо-
вої, уже віддавна була предметом уваги як зарубіж-
них, так і вітчизняних дослідників. Отже, сьогодні 
відомою є низка концепцій і теорій щодо потрак-
тування мотивів, параметрів, векторів, наслідків, 
особливостей адаптації міжнародної міграції, 
котрі репрезентовані в наукових розвідках. Осо-
бливо цінними для написання статті є праці таких 
польських дослідників: К. Носек, М. Соколович, 
І. Ліщинського, К. Яскуловського, М. Павлака, 
В. Фехлера, К. Цебула, Р. Подгоржанської. Варто 
згадати, що інформаційним наповненням вио-
кремлюються праці й М. Абрахама,К. Ауспурга, 
Т. Гінц, В. Піче та ін.

Окрім цього, вагомими є також дослідження 
сучасних українських науковців, зокрема 
О. Дем’яненко, В. Лисака, К. Новосад, А. Гірник, 
Г. Гірник, А. Солодкої, О. Блинової, М. Вербового, 
Н. Синковець.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Метою запропонованої 
публікації є отримання чітких системних уявлень 
щодо комплексного дослідження концепцій між-
народної міграції та можливості їх проєкції щодо 
пояснення мотивів і специфіки адаптації україн-
ських трудових мігрантів у Польщі.

Формулювання цілей статті (поста-
новка завдання). Для досягнення мети науко-
вого дослідження необхідно розв’язати низку 
завдань, а саме: з’ясувати концепції, теорії 
та підходи щодо пояснення сутності міжна-
родної міграції; визначити, які з-поміж наяв-
них концепцій міжнародної міграції найбільш 
точно пояснюють характер, причини, мотиви, 
параметри та специфіку адаптації українських 
трудових мігрантів у Польщі; дослідити кате-
горії ключових проблем трудових мігрантів за  
кордоном, пов’язаних із адаптацією.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Удаючись до етимології та потрактування терміна 
«міграція», варто констатувати той факт, що його 
вперше ввів у науковий ужиток німецький учений 
географ і картограф, «піонер» із досліджень мігра-
ції Ернст Георг Равенштейн. У науковій розвідці 
«Закони міграції» дослідник дефініює міграцію 
як безперервний процес, що обумовлений чинни-
ками, які він поєднав у чотири групи: у початко-
вому місці проживання мігранта, на стадії його 
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переміщення, у місці в’їзду, а також чинники  
особистого характеру [5, с. 112].

З-поміж наявних типологій і класифікацій 
міграцій у науковому дискурсі дотримуємося 
візії, що добровільна міграція – це пересування 
людей за власним бажанням, викликане особис-
тими причинами. Водночас дотримуємося думки, 
що одним із видів такої міграції є власне трудова 
міграція [18]. Термін «трудова міграція» з’явився 
ще в 1990 році в Міжнародній конвенції про 
захист прав усіх трудящих-мігрантів і членів їхніх 
сімей. Конвенція фіксує визначення міграції робо-
чої сили, а саме: трудовий-мігрант є особою, яка 
буде займатися, займається або займалася оплачу-
ваною діяльністю в державі, громадянином якої 
він чи вона не є (п. 1 ст. 2). Отже, трудова мігра-
ція – це переселення працездатного населення 
з одних держав в інші, викликане причинами еко-
номічного й іншого характеру. Трудова міграція 
зумовлена нерівномірним розміщенням трудових 
ресурсів у регіонах, країнах, а також прагненням 
людей виконувати більш легку роботу й отриму-
вати більш високу зарплату. Сьогодні виокрем-
люють два види трудової міграції: малокваліфі-
кованої робочої сили з країн, що розвиваються 
в розвинені держави, і висококваліфікованих 
фахівців – так звана професійна міграція, «відтік 
мізків», «braine-draine».

Теорії міграції можна умовно класифікувати на 
дві групи: ті, які досліджують процеси на мікро-
рівні, фокус їх дослідження – першопричини 
міграції, і ті, які акцентують увагу на макрорівні, 
де центром уваги є суспільство загалом, держава, 
світове співтовариство, відносини між суб’єктами 
світової економіки та політики.

Різнобічно опрацьована сьогодні теоретико-
методологічна база концепцій міграції дає під-
стави стверджувати, що найбільш привабливою, 
на наш погляд, для оцінки міграційних настроїв 
суспільства є концепція «притягування – відштов-
хування» (англ. push and pull factors), представ-
лена й доопрацьована дослідником Евереттом Лі 
[14, с. 23]. Міграція потрактовується як функція 
відносної привабливості країн виїзду та в’їзду, 
а наявність перешкод − як обмеження міграційних 
процесів. Згідно з моделлю міграції Е. Лі, виштов-
хування – це фактор, який спонукає людей зали-
шити старі місця проживання. Виштовхування 
відбувається під впливом економічних, культур-
них та екологічних чинників. У межах цих трьох 
груп чинників існує безліч умов, що спричиня-
ють виштовхування. З-поміж найбільш поміт-
них є «обмежені можливості», дискримінація, 
утрата багатства, війни тощо. Фактор, який спо-
нукає людей перейти на нове місце – притягання, 
аналогічно фактору виштовхування поділяється 
на економічні, культурні й екологічні чинники.  
Тобто серед чинників переважають можливості 

працевлаштування, поліпшення умов життя, соці-
альна безпека та привабливий клімат. На думку 
Еверетта Лі, усі чинники міграції можна поді-
лити на чотири групи: 1) чинники, що пов’язані 
з місцем походження; 2) чинники, що пов’язані 
з місцем призначення; 3) проміжні перешкоди;  
4) особисті чинники [12, с. 37].

Сьогодні в науковому середовищі провадяться 
активні дискусії щодо пріоритетності наявних 
стратегій адаптації мігрантів до нових умов. 
Єдино правильної не існує, а отже, їх класифіку-
ють по-різному.

Ураховуючи те що фокусом нашого дослі-
дження є проблема адаптації українських тру-
дових мігрантів, то доцільною тут видається 
й стратегія адаптації (акультурації), представлена 
Джон Беррі [4]. З-поміж стратегій акультурації 
дослідник виокремлює інтеграцію, асиміляцію, 
сепарацію та маргіналізацію. В основі стратегій 
адаптації мігранта Дж. Беррі вбачає два виміри-
прагнення – підтримувати свою колишню куль-
туру й приймати нову [3].

Акультурація потрактовується як процес без-
посереднього і тривалого контакту між людьми 
з різних культур. Отже, згідно з прийнятими під-
ходами, асиміляція дефініюється як варіант акуль-
турації, при якій іммігрант повністю ідентифіку-
ється з новою культурою.

Доволі часто це супроводжується заперечен-
ням культури, до якої належить мігрант. Сепара-
ція – як повне заперечення «нової культури» або 
культури більшості та збереження прихильності 
до своєї культури. За умови, що мігрант не іден-
тифікує себе ані з культурою більшості, ані з куль-
турою меншості, назріває момент етнокультурної 
маргіналізації [1].

Гармонічним процесом є мультикультуралізм, 
що передбачає інтеграцію мігранта, його іден-
тифікацію як зі своєю, так і з новою культурою. 
Отже, збереження етнічної ідентичності допома-
гає подолати наслідки «культурного шоку» та під-
тримувати позитивну самоідентифікацію. Пози-
тивного ефекту інтеграція може досягнути лише 
за умови взаємного пристосування, що передбачає 
прийняття права для кожної групи жити як куль-
турно своєрідні народи. У такий спосіб кінцевою 
точкою акультурації є момент адаптації, як-от: 
соціокультурної, психологічної, економічної.

У рамках «кроскультурної» концепції доволі 
цікавою є думка, американського дослідника 
Д. Барнлaнда, який зазначає, що для входження 
людини в інше культурне середовище варто 
iдентифікувати норми, які є в міжособистісних 
стосунках, і навчити людей діяти в межах іншої 
соціальної системи. За умови, якщо ця внутрішня 
зміна не відбудеться, «візитери» будуть прире-
чені залишатися аутсайдерами, як би довго вони 
не перебували в новий культурі. Їхні реaкції та дії 
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диктуватимуться логiкою більшою мірою їхньої 
власної культури, аніж тієї, у якій вони опини-
лися. «Зaзнати невдачу у взаємодії з іншою куль-
турою, з розмитими поняттями про неї – не лише 
провiнційна наївнiсть, а й небезпечнa форма куль-
турної зарозумілості» [7].

Процес адаптації в іншому середовищі з від-
мінними культурними особливостями залежить 
від таких факторів: по-перше, від ступеня поді-
бності чи відмінності між культурами. З метою 
оцінки/визначення цього ступеня застосовують 
різноманітні індекси культурної дистанції (куль-
турні виміри), до яких зараховують мову, релігію, 
структуру сім’ї, клімат, їжу та одяг; по-друге, це 
особливості культури, звідки походить мігрант, – 
знання її культурного коду; по-третє, специфіка 
крaїни-реципієнта, головно спосіб, у який «при-
ймаюча сторона» здійснює акультураційний вплив 
на «візитерів».

У процесі адаптації трудові мігранти в країні-
призначення щось приймають відразу та з лег-
кістю, а з чимось їм доводиться миритися, але 
більшою мірою вони відчувають «шок переходу» 
(К. Оберг) [7]. «Культурний шок» потрактовується 
так, що входження в нову культуру перманентно 
супроводжується втратою друзів і статусу, знехту-
ваністю, подивом і дискомфортом під час усвідом-
лення відмінностей між культурами, плутaниною 
в ціннісних орієнтаціях і власній особистісній 
ідентичності.

Натомість інший представник «крос-культур- 
ного» підходу – Дж. Мьордок – у дослідженнях 
змістив акцент із традиційного аналізу відміннос-
тей на пошук схожості між культурами, запере-
чує типове пояснення культурної схожості такими 
процесами, як мiграція, дифузія та запозичення 
під час взаємодії культур, а також існуванням уні-
версальних джерел виникнення, конвергентним 
розвитком культур із різних джерел і спонтанним 
розгортанням спадкового потенціалу чи впливом 
яких-небудь чинників на зразок географічного. 
Таку схожість, котра виникла в результаті цих 
феноменів, Дж. Мьордок дефініює як «приватну 
схожість» [7].

Важливо констатувати й той факт, що, на думку 
британських дослідників С. Каслса та М. Мюл-
лера, існує чотири стадії моделі міграції, основою 
якої є не процес прийняття й утілення рішення 
про переїзд, а саме етап перетворення міграцій-
ного процесу [13]. Згідно із цією моделлю, перша 
стадія трудової міграції – мігранти пересилають 
заробітки в країну свого походження та плану-
ють своє повернення. Друга стадія – тривалість 
перебування за кордоном збільшується, мігранти 
формують нові соціальні зв’язки. Третя стадія 
міграції – свідома орієнтація мігрантів на три-
вале перебування за кордоном та утворенням 
етнічних громад із власними інституціями. Стадія 

четверта – залежно від міграційної політики при-
ймаючої країни і ставлення місцевого населення 
іммігранти отримують надійний правовий ста-
тус (установлене нормами право перебування на 
території приймаючої країни, а можливо, і грома-
дянство) або маргіналізуються (самоізолюються) 
і перетворюються на етнічні меншини [6].

Сучасність характеризується безліччю транс-
національних зв’язків під впливом глобалізації, 
а тому доволі часто призводить до трансформа-
ції в різних сферах державного життя, а отже, до 
істотних перетворень відомих сьогодні теоретич-
них концепцій. Одним із таких перетворень був 
відхід від класичного розуміння міграції як явища 
одностороннього потоку людей із країни, що спря-
мовує, до країни-реципієнта.

Замість категорій, еміграції та імміграції, дослі- 
дники частіше стали використовувати поняття 
«трансміграція або саме транснаціональна 
міграція», яка передбачає процесуальність, реля-
ційний характер і динаміку явища міграції. Транс-
національна перспектива передбачає, що мігранти 
проживають своїми потоками, вони пов’язують 
простори двох національних держав, які вже не 
можуть існувати як окремі політичні одиниці, 
а існують як загальне поле діяльності, як-от: соці-
альне, культурне, економічне та політичне. Отже, 
Луїс Гарнізо, посилаючись на роздуми П’єра Бур-
дьє, пропонує концепцію транснаціональну, що 
визначає «сукупність дуалістичних диспозицій» 
мігрантів [13].

Транснаціональна концепція передбачає «реак-
цію» або «відповідь» мігрантів на їхню міграційну 
ситуацію, у якій «традиційні сім’ї стають трансна-
ціональними та мультилокальними сім’ями».

Сьогодні багато мігрантів створюють цей тип 
конкретних наборів транснаціональних практик 
у наявних просторових зв’язках і потоках. Незва-
жаючи на транснаціональну різноманітність про-
стору, ми можемо виділити три основні їх форми: 
«транснаціональні малі групи», «транснаціональні 
кола» та «громади транснаціональних спільнот» 
[13]. Вони є своєрідною комбінацією різних зв’язків 
мігрантів у країні-реципієнті та країні-донора, 
таких як їхня роль у процесах побудови соціальних 
мереж, динаміка соціальних практик «там» і «тут», 
функції економічного та символічного капіталу 
мігрантів. Однак, щоб форми транснаціональних 
просторів могли «існувати», необхідна цілісність 
їхніх учасників, що пов’язано з категорією обміну, 
взаємністю й почуттям солідарності.

Помітне місце в дослідженні міграції від-
ведено й концепції мобільного переходу, твор-
цем якої вважають В. Зелінського [7]. Дослід-
ник уточнює та розвиває теорію демографічного 
переходу, включаючи в нього, окрім трансфор-
мацій, пов’язаних із рівнями народжуваності 
й смертності, водночас і динаміку територіальної  
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мобільності населення. Відповідно до цієї кон-
цепції, кожному демографічному переходу при-
таманні певні форми мобільності населення. Саме 
послідовну зміну цих форм він назвав мобіль-
ним переходом. Отже, залежно від рівня модер- 
нізації суспільства не просто зростає загальна 
мобільність населення, а характер міграційних 
процесів змінюється залежно від проходження 
фаз переходу.

Інноваційний підхід В. Зелінського визнача-
ється тим, що дослідник урахував роль глобаліза-
ції у видозмінах міжнародної міграції та розгля-
нув міграційні процеси в їх структурній динаміці 
й у зв’язку з іншими динамічними процесами, як 
демографічними, так і соціально-економічними: 
економічним зростанням, розвитком транспорту, 
формуванням нових каналів передачі інформа-
ції, збільшенням (або скороченням) економічних 
можливостей, зростанням добробуту населення як 
умовою формування міграційних намірів [17].

Подібної думки дотримуються й такі дослід-
ники, як Ніна Глік Шиллер і Ноель Б. Салазар, які 
пропонують досліджувати феномен міжнародної 
міграції крізь призму «режимів мобільності» [13]. 
На їхню думку, це дає змогу аналізувати модерну 
мобільність, оскільки передбачає існування тісно 
пов’язаних рівнів різного масштабу: локального, 
національного та глобального. Більше того, визна-
чаючи сучасну мобільність як необхідність, варто 
врахувати, що таке нерухомість. Взаємозв’язки 
й залежності між мобільністю та нерухомістю 
повинні бути важливим елементом аналізу, а їх 
контекстний характер повинен бути чітко зазначе-
ний. Крім того, як мобільність, так і нерухомість 
варто розуміти як диференційні відносини влади, 
які формуються соціальною, культурною, політич-
ною та економічною залежностями глобального 
виробництва капіталу та які мають місце в межах 
того чи іншого регіону. Різного рівня й репре-
зентативності, соціальні актори, починаючи від 
переміщення мігрантів громадянами-резидентами 
та закінчуючи інституціями національної дер-
жави, мають неоднаковий вплив на «територію», 
«кордони» й «законність».

У цьому контексті варто згадати, що ще 
в 1987 році József Böröcz економіст у рамках теорії 
відносної відмінності «Relative Inequality Theory 
of Migration» групував мігрантів, поділяючи їх на 
«позитивних» і «негативних». Залежно від віднос-
ної відмінності країн, що відправляють та отри-
мують робочу силу, деякі мігранти більш квалі-
фіковані й мотивовані, аніж корінне населення 
(«позитивна» група мігрантів), тоді як інші – менш 
кваліфіковані або мотивовані («негативна» група).

З огляду на це, мобільності оцінюються як 
позитивні, коли йдеться, наприклад, про туристів-
бізнесменів, «висококваліфікованих» мігрантів, 
знання мігрантів, а інші – як негативні, наприклад, 

«нелегальні» мігранти, біженці, «низькокваліфі-
ковані мігранти» [13].

Теорія «соціальних мереж» теж є привабливою 
в контексті досліджень, пов’язаних із міграцією. 
Актуалізувалася ця концепція водночас зі зростан-
ням значимості глобалізаційних процесів у житті 
мігрантів і застосовується поряд із концепцією 
«ланцюгової міграції»/концепцією «міграційної 
мережі» [16]. Основним посилом теорії міграцій-
них мереж було дати відповідь на питання три-
валості міграції. Міграційні мережі – це сукуп-
ність взаємних зв’язків, що з’єднують мігрантів 
(прибулих, досвідчених), повернутих мігрантів 
і немігрантів, сфера яких охоплює як країни-реци-
пієнта, так і країну-донора. Визначальну роль 
тут відіграють споріднені стосунки, дружні сто-
сунки та спільна власність. На думку багатьох 
дослідників, це облігації, що становлять мігра-
ційні мережі, пояснюють переказ коштів і ресур-
сів у країну походження мігрантів. На відміну 
від неокласичних теорій, орієнтованих головним 
чином на індивідуалізм та особливість мігрантів, 
увага досліджень була зосереджена на контек-
сті «належності» й «спільноти», що є наслідком 
зв’язку, наприклад, сімейного чи дружнього.

Теорія соціальних мереж «Network theory» на 
мікрорівні пояснює зв’язки між учасниками та їх 
вплив на рішення мігрувати в іншу країну, часто 
поєднуючи окремих мігрантів із їхніми сім’ями, 
робочими місцями до та після зміни місця про-
живання. Обмін інформацією та побудова міц-
них стосунків є підґрунтям, на якому будується 
міграційна мережа. Доволі часто мігранти прак-
тично нічого не знають про наявність вільних 
робочих місць у країнах-реципієнтах або ж про 
рівень заробітної плати. Проте мігранти воло-
діють інформацією щодо конкретного робочого 
місця, і така інформація сприймається як реальна 
можливість і ключовий стимул (Сассен, 1995 р.) 
[7]. Завдяки соціальній мережі у формі контактів 
із друзями, сім’єю та роботодавцями іммігранти 
отримують та акумулюють соціальний капі-
тал, що мінімізує ризики, пов’язані з переїздом. 
Визначальною тут є наявність міжособистісних 
зв’язків, які поєднують колишніх, теперішніх, 
потенційних мігрантів і корінне населення в кра-
їні-реципієнті [7]. Часто трапляється ситуація, 
коли спільноти колишніх мігрантів допомагають 
своїм співвітчизникам знайти роботу, а також 
пристосуватися до нових умов життя.

Оскільки основним мотивом міграції є еконо-
мічний чинник, то не варто опускати з поля зору 
й економічні теорії щодо дослідження міграцій-
них потоків. З-поміж економічних теорій вирізня-
ється «модель двійчастого/двоякого ринку праці» 
(«Dual labor maket theory»), розроблена британ-
ським економістом Артуром Вільямом Льюї-
сом у статті під назвою «Economic Development 
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with Unlimited Supplies of Labour», 1954 р. [13]. 
Модель А. Льюїса зорієнтована на промисло-
вий сектор економіки, який залучав би мігрантів 
з перенаселених і вкрай безробітних сільськогос-
подарських районів з нульовою граничною про-
дуктивністю праці (відтік працівників сільського 
господарства не повинен тим самим спричиняти 
спад сільськогосподарського виробництва). Хоча 
модель стосувалася розвитку економік країн тре-
тього світу, вона була адаптована дослідниками 
міграції. Важливим наслідком неокласичної 
теорії стала теза, що в довгостроковій перспек-
тиві в результаті змін в обсязі попиту та пропо-
зиції робочої сили в країнах, що направляють 
і приймають, головна причина міграції передусім 
полягала в різниці заробітної платні.

«Новий господарсько-економічний підхід  
до міграції» («New Household economics of  
migration») полягає в тому, що доцільність мігра-
ції вирішується в родинному колі, узгоджено за 
взаємною згодою сторін, а не в спосіб самостій-
ного прийняття рішення одним членом сім’ї [2]. 
Одні члени сім’ї залишаються вдома, а інші виїж-
джають за кордон, де кращі умови праці й оплата 
праці вища, аніж удома. Коли легальне працевла-
штування на батьківщині не приносить достатніх 
коштів, то працюючий за кордоном представник 
родини повинен їм допомагати.

Найпопулярнішою теорією для вивчення про-
блем міжнародної міграції сьогодні, уважають 
експерти, є «теорія неокласичного економічного 
підходу», яка зосереджується на дослідженні 
«людському капіталі», «human capital mode», 
і трактує феномен трудової міграції як резуль-
тат економічного розвитку. Основним фактором 
міграції є отримання високих зарплат, що слугує 
ключовим виштовхувальним чинником у краї-
нах-донорах, звідки трудовий мігрант походить, і, 
відповідно, притягувальним чинником у країнах-
призначення. Ідеться про те, що трудовий мігрант 
має можливість прорахувати всі потрібні витрати: 
транспортні, на проживання, проблему адапта-
ції на новому місці, психологічне навантаження. 
Ця теорія має два виміри: мікро- та макрорівень. 
На мікрорівні теорія резюмує, що мігрант їде за 
кордон з метою покращення свого життєвого 
рівня та з надією, що прибутки переважатимуть 
витрати. Натомість макрорівень – попит на робочу 
силу певних кваліфікацій перевищує на пропо-
зицію. Отже, міграційні потоки, згідно з теорією, 
головно спрямовані з менш розвинених країн із 
надлишком робочої сили та з низькооплачуваною 
роботою до більш розвинених країн з обмеженою 
кількістю робочої сили та високою зарплатнею. 
Допоки існуватиме суттєва різниця в оплаті праці, 
доти триватимуть міграційні потоки [2].

Спираючись на дослідження взаємозв’язку  
між соціальною та просторовою мобільністю,  

Вінсент Кауфманн, Манфред Макс Бергман 
і Домінік Джой розробили концепцію, яка нази-
вається «motility», що демонструє нові форми 
соціальної нерівності. Починаючи зі значення 
капіталу П’єра Бурдьє (1984), ці дослідники 
розглядають мобільність як соціальну форму 
капіталу. Отже, «motility» використовується для 
опису здібностей, а також готовності одиниць, 
щоб бути мобільними [19].

Помітне місце з-поміж теорій міжнародної 
міграції посідає теорія «інституційного підходу», 
яка спрямована на дослідження міграційної пове-
дінки населення, що формується за умов усебічної 
підтримки різноманітних урядових і неурядових 
організацій, юридичних фірм, соціальних служб, 
гуманітарних організацій і мафіозних струк-
тур тощо. Рівень підтримки з боку цих структур 
прямо пропорційно впливатиме на частку мігра-
ції. Саме такі фірми й організації своєю основною 
метою мають надання допомоги заробітчанам, 
але, звісно, не без користі для себе. З-поміж спек-
тру пропонованих послуг мають місце й неле-
гальні, ідеться про нелегальний перетин кордону, 
фіктивні шлюби, підробку документів і віз тощо. 
Статистичні дані країн свідчать про те, що саме 
такого роду фірми та організації є ключовим кана-
лом постачання мігрантів [2].

Гендерні аспекти впродовж тривалого часу 
не були фокусом досліджень у міграційних 
теоріях, однак сьогодні цей напрям уважається 
ключовим з-поміж дослідників. Витоки дослі-
джень гендерних аспектів у міграції пов’язують 
насамперед з інтенсифікацією феміністського 
руху в 60-х рр. ХХ ст.

Традиційний портрет трудового мігранта 
зазвичай уособлюється з чоловіками через 
припущення, що жінки – це їхні утриманці. 
Натомість, згідно з «міграційними законами» 
Е. Равенштайна, жінки більш схильні до мігра-
ції. Підтвердженням цьому є статистичні дані, 
які фіксують частку жінок у структурі між-
народної міграції на рівні 50% [15]. Гендер-
ний підхід охоплює широкий спектр проблем, 
а саме: зайнятість трудових мігрантів-жінок, 
переселенську поведінку, вплив чоловіків на 
прийняття рішення про міграцію, соціальний 
статус жінок-мігрантів, міграційну політику 
щодо жінок-мігрантів, адаптацію жінок тощо.

Сучасні зарубіжні дослідники, такі як М. Абра-
хам, К. Аспург та Т. Гінц, стверджують, що дер-
жава відіграє визначальну роль у формуванні між-
народних моделей міграції жінок [9]. Міграційна 
політика країн є різною, є ті, які не обмежують 
міграцію чоловіків, але обмежують або ж навіть 
забороняють міграцію жінок. Еміграційна полі-
тика країн пояснює основні закономірності мігра-
ції жінок, а ключовим фактором на рівні агента 
є автономність жінок-мігрантів. Дослідники 
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висловлюють гіпотезу, що для великих масшта-
бів, щоб відбулася міграція жінок, останні пови-
нні мати більшу автономію та повноваження щодо 
прийняття рішень у домогосподарстві.

На основі досліджень учені виводять законо-
мірності міжнародної міграції жінок трьома рів-
нями аналізу з боку «відправника»: (1) держава; 
(2) фізичні особи; (3) суспільство. На рівні дер-
жави еміграційна політика неоднаково ставиться 
до чоловіків і жінок. Оскільки жінки є не цінною 
робочою силою, а швидше, нейтральною, симво-
лами національної гідності та гордості, то уряд, 
як правило, здійснює захисну й обмежувальну 
політику щодо еміграції жінок. На індивідуаль-
ному рівні автономія жінок і повноваження щодо 
прийняття рішень є тими детермінантами, що 
мають вирішальне значення. Жінки в так званих 
«основних країнах, що направляють» (наприклад, 
Філіппіни та Шрі-Ланка), мають вищу автономію 
та повноваження щодо прийняття рішень у своїх 
домогосподарствах, ніж ті, що знаходяться в «кра-
їнах, що не відсилають» [9].

Соціальна легітимність, яка походить від істо-
ричної спадщини зайнятості жінок, інтеграція кра-
їни у світову економіку, мобільність жінок у селах 
і містах, рівень освіти стали передумовами масш-
табної міжнародної міграції жінок. Експортно-
орієнтована стратегія країни збільшує іноземні 
інвестиції, що призводить до зростання робочої 
сили жінок. Навіть у великих «країнах-відправ-
никах», таких як Філіппіни та Шрі-Ланка, не було 
соціально бажаним, щоб жінки залишали свою 
громаду та їхали працювати в міста до початку 
експортно-орієнтованої індустріалізації. Однак, 
як тільки країна стала інтегрованою у світову 
економіку й попит на жіночу працю збільшився 
в міських районах, багато жінок із низьким рівнем 
доходу відповіло на попит, залишивши свої гро-
мади. Як наслідок, соціальні норми були посту-
пово трансформовані. Збільшення мобільності 
жінок у селах і містах, урешті-решт, призвело до 
соціальної прийнятності, що жінки самостійно 
виїжджають зі своєї громади, міста чи за кордон.

Такі сучасні тренди, як глобалізація та техноло-
гічний прогрес, унесли зміни в соціальні уявлення 
щодо зайнятості жінок і їх незалежний відхід від 
власної громади. Зростання попиту на жіночу 
працю поступово змінює традиційні усталені 
норми, які раніше обмежували мобільність жінок. 
Механізм міжнародної міграції жінок є вкрай 
складним, а відтак потребує «інтегрованого під-
ходу» з різними рівнями аналізу [9].

Однією з найновіших теорій, що сформо-
вана Міжнародним союзом наукових досліджень 
у сфері народонаселення (IUSSP), є «синтетична 
теорія міжнародної міграції» [7]. Аналіз охоплю-
вав шість теорій, а саме: неокласичну теорію, нову 
економічну теорію трудової міграції, дуальну  

теорії ринку робочої сили, теорію світових сис-
тем, теорію суспільного капіталу й теорії сукупної 
причинно-наслідковості.

Міжнародний союз наукових досліджень 
у сфері народонаселення дефініює міжнародну 
міграцію як наслідок соціальних, економічних 
і політичних трансформацій, що супроводжу-
ється поширенням капіталістичних ринкових від-
носин на доринкові та неринкові суспільства (як 
випливає з гіпотези теорії світових систем). Про-
ведене дослідження свідчить про те, що мігранти 
прибувають зовсім не з бідних ізольованих місць, 
які відірвані від світових ринків, а з тих регіо-
нів і країн, які переживають етап швидких змін 
унаслідок їх включення в глобальну торговельну, 
інформаційну та виробничу мережу. Отже, 
можемо резюмувати, що міжнародна міграція 
є результатом не недостатнього ринкового розви-
тку, а, навпаки, розвитку самих ринків.

Подібної думки дотримується Дуглас Массей, 
який заклав фундамент для побудови точної та все-
охопної теорії міжнародної міграція для двадцять 
першого століття. Дослідник дійшов висновку, що 
міжнародна міграція – це результат не недостат-
нього ринкового розвитку, а саме розвитку самих 
ринків. Окрім цього, Д. Массей стверджує, що 
дослідження проблем міжнародної міграції доволі 
часто здійснюється в рамках двох окремих напря-
мів соціальних наук. Перший – спрямований на 
причини, перебіг, типи та наслідки міграції, а дру-
гий – способи адаптації в приймаючих суспіль-
ствах [11, с. 43–46].

Він також резюмував свої дослідження й виклав 
у таких положеннях, а саме: «виштовхувальним» 
фактором, що інтенсифікує трудову міграцію, 
є не лише різниця в заробітних платах, а й потреба 
в самострахуванні мігрантів в умовах нових ризи-
ків; ті країни, які тільки починають входити до 
глобального ринку, їхня система державного стра-
хування є застарілою або знаходиться в зарод-
ковому стані, є рудиментарною або ж узагалі не 
існує. Позаяк домогосподарства в таких умовах не 
можуть захистити себе від ризиків, які загрожують 
їхньому добробуту в результаті неповної зайнятості 
та безробіття, то й виїжджають за кордон; низька 
ефективність систем страхування від безробіття 
й інших соціальних ризиків є ключовим «виштов-
хувальним» фактором для виїзду за кордон одного 
або двох працівників з кожної сім’ї задля працевла-
штування. «Розміщуючи членів сім’ї на різних рин-
ках праці в різних географічних регіонах – усеред-
ині країни і за кордоном, домогосподарство може 
диверсифікувати свій трудовий потенціал і сприяє 
зменшенню ризиків по доходам, так як умови на 
різних ринках праці мають дуже слабку або зовсім 
негативну кореляцію» [6].

Сучасна українська дослідниця К. Новосад  
зауважує, що Д. Массей у наукових розвідках,  
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присвячених міжнародній міграції, більшою 
мірою фокусується саме на міжнародних мігран-
тах, які належать до категорії мігрантів «пошуку 
можливостей», проте опускає ще дві категорії 
мігрантів: «мігрантів виживання» та «мігрантів 
переслідування» [6]. Дослідниця констатує той 
факт, що трудові мігранти з України й інших 
країн, що розвиваються, належать до всіх трьох 
категорій мігрантів. Трудову міграцію з метою 
підвищення заробітку та покращення рівня 
життя треба відрізняти від міграції як утечі від 
злиднів і незайнятості. В останні часи зростає 
кількість мігрантів, які намагаються уникнути 
відвертого насильства, переслідування або вій-
ськових конфліктів.

Висновки та перспективи подальших розві-
док у цьому напрямі. На основі аналізу значної 
кількості джерел літератури можемо резюмувати 
про те, що існує чотири категорії ключових про-
блем трудових мігрантів за кордоном, пов’язаних 
з адаптацією: по-перше, це побутові проблеми, 
як-от: пошук роботи, житла, освоєння в місті, 
вартість життя, організація часу; по-друге, соці-
ально-психологічні, з-поміж яких такі: туга за 
близькими та батьківщиною, необхідність бути 
самостійним, знайти нових друзів; по-третє, 
освітні, з-поміж яких виокремлюють такі як 
відмінності в цінностях освіти, вимогах до 
навчальних робіт, стосунках викладач – студент; 
по-четверте, культурно-комунікаційні, які харак-
теризуються головно як неволодіння/низький 
рівень володіння місцевою мовою, відмінності 
культур, різноманітність національного складу, 
особливості місцевого менталітету тощо.

Міграційна політика країн повинна основува-
тися на забезпеченні принципу трипартизму, що 
в цьому контексті означає переважання позитив-
них ефектів як для держави-реціпієнта, держави-
донора, так і для трудових мігрантів. У такий 
спосіб при зважуванні позитивнихі негативних 
наслідків трудової міграції переважатимуть ті, які 
сприяють тристоронньому партнерству. Ідеться 
про те, що для продуманої та виваженої міграцій-
ної політики країн повинна враховуватися думка, 

має бути злагоджена взаємодія трьох сторін: дер-
жави-донора, держави цільового призначення 
і трудового мігранта [11, с. 39].

Політична практика сьогодення свідчить, що 
одним із першочергових питань на порядку ден-
ному українсько-польських взаємин є проблема 
врегулювання трудової міграції з України до 
Республіки Польща. Сьогодні Польща розгля-
дається українськими заробітчанами і як країна 
«цільового» призначення, і як транзитна терито-
рія для подальшого міграційного руху в західно- 
європейські провідні країни. За останніми соціо-
логічними опитуваннями українських трудо-
вих мігрантів, міграцію конкретно до Польщі 
останні сприймають не як можливість покра-
щення власного фінансового становища переду-
сім, а як досягнення вищих соціальних стандартів 
життя. З-поміж цієї частки можемо виокремити, 
по-перше, короткострокових мігрантів, що приїж-
джають лише на сезонні роботи, по-друге, мігран-
тів, що не виключають можливості залишитися 
в приймаючій державі, у нашому випадку Респу-
бліці Польща, назавжди або одразу ціленаправ-
лено мігрують без будь-яких роздумів про повер-
нення в Україну.

Така неоднозначна ситуація зумовлена низкою 
об’єктивних причин і факторів, які в більшості 
мають негативні наслідки. Наявність невирішених 
питань, пов’язаних із трудовими мігрантами, уно-
сить свої корективи в розвиток взаємовідносин 
між офіційним Києвом і Варшавою.

Репрезентовані концепції, теорії та підходи, 
на наш погляд, можна застосовувати щодо дослі-
дження та пояснення ситуації, яка склалася 
навколо українських заробітчан у Польщі. Саме 
тому виникає потреба в дослідженні специфіки 
міграційних процесів з України до Польщі, що 
передбачатиме аналіз чинників, мотивів, струк-
тури мігрантів, наслідків для економічного й полі-
тичного становища України та Польщі, особли-
вості нормативно-правового регулювання цього 
питання, загроз і перешкод для співпраці держав, 
сценарії подальшого розвитку співробітництва, 
є сьогодні доцільною.
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