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ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ ПОЛІТИКИ ІНТЕҐРАЦІЇ ІММІҐРАНТІВ 

ТА ПРИКЛАД УКРАЇНИ 

 

The report concerns theoretical aspect of immigration states’ migration policy, 

in particular immigrants’ integration policy as its constituent. Integration component 

of immigration policy usually takes form of assimilation, multiculturalism or 

differentional inclusion/exclusion. The provisions of such policy could or could not 

be included in the migration legislation of state of immigration. Ukraine is also 

considered here as an example of immigration state. 
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У доповіді йдеться про теоретичний аспект міґраційної політики країн 

імміґрації, зокрема, про таку її складову як політика інтеґрації імміґрантів у 

приймаючому суспільстві. Інтеґраційна складова політики імміґрації 

здебільшого існує у формі асиміляції, мультикультуралізму чи диференційного 

включення/виключення, а її основи можуть бути прописані у міґраційному 

законодавстві, або не входити до нього. Україна розглядається як приклад 

країни імміґрації у цьому контексті. 

Ключові слова: імміґрація, імміґрант, політика інтеґрації, імміґраційна 

політика. 

 

Міґраційною політикою називають впроваджувану державою сукупність 

заходів, спрямованих на регулювання інтенсивності, структури і напрямів 

міграційних потоків загалом та інтенсивності пересування індивідів з метою 

зміни місця проживання зокрема [2, с. 165-166]. На поч. 2000 рр. 44 % 



розвинених країн і 39 % країн, що розвиваються мали імміґраційну політику 

спрямовану на зменшення рівня імміґрації [13, с. 338]. 

З нашого погляду політика імміґрації загалом має кілька скадових-

напрямків. Це охорона кордонів від нелеґальної імміґрації, заохочення 

економічно вигідної міґрації, виконання міжнародних зобов’язань щодо 

прийняття біженців та політика інтеґрації імміґрантів (про яку власне і 

йтиметься далі). Проте, кожна країна зокрема обирає які складові імміґраційної 

політики є для неї пріоритетними, а тому і політика імміґрації у кожному 

випадку має свої відмінності та особливості. 

Під політикою інтеґрації імміґрантів маємо на увазі впроваджувану 

державою сукупність заходів спрямованих на успішну адаптацію імміґрантів 

із приймаючим суспільством. Адаптаційною ж політикою вважаємо 

впроваджувану державою сукупність заходів спрямованих на адаптацію 

імміґрантів із приймаючим суспільством, або відсутність таких заходів. 

До середини минулого століття найпоширенішою політикою інтеґрації 

імміґрантів була політика асиміляції, тобто, політика домінуючої національної 

групи стосовно національних меншин та міґрантів, яка передбачає їх 

включення у суспільство через односторонній процес адаптації і направлена на 

штучне придушення їх традиційної культури та створення таких соціальних 

умов, при яких участь меншин в інституційних структурах можлива лише за 

умови повного прийняття ними культури приймаючого суспільства та 

утворення в його межах єдиного гомогенного суспільства. При цьому 

імміґранти поступаються своїми відмінними лінґвістичними, культурними і 

соціальними характеристиками та втрачають ознаки відмінності від місцевого 

населення, а роль держави в асиміляції полягає у створенні сприятливих умов 

індивідуальної адаптації  та трансформації культури і більшості цінностей 

через вимогу використання домінуючої у суспільстві мови та систему освіти 

(стосовно дітей імміґрантів) [4, с. 102; 1, с. 39]. До 1960-их рр. асиміляція 

вважалась єдино можливою політикою успішної адаптації, а імміґранів, чи їх 

нащадків, які протягом багатьох років не асимілювались у приймаюче 



суспільство вважали девіантами та загрозливими елементами суспільства [5, 

с. 21]. 

На даному етапі найпоширенішою (принаймні на практиці) є політика 

диференційного включення/виключення. Вона, зокрема, передбачає 

обмежувальну політику щодо імміґрації і надання імміґрантам (і їх нащадкам) 

громадянства, а також, зазвичай відмову визнавати свою країну країною 

імміґрації. За умов такої політики іммігранти опиняються “включеними” до 

одних сфер суспільного життя (зазвичай, до ринку праці) та “виключеними” з 

інших (переважно із політичного процесу і культурного життя) [12, с. 8-9]. 

Залежно від ступеня включення/виключення, кількості та важливості сфер 

включення/виключення цей вид політики можна вважати диференційним 

виключенням або диференційним включенням. Перший різновид межує із 

політиками мультикультуралізму і асиміляції та має певні їх елементи, а другий 

— наближається до повного виключення (або сеґреґації), що у чистому вигляді 

зустрічається вкрай рідко. 

Повне виключення характеризується “закритими кордонами” та політикою 

сеґреґації за етно-расовими, класовими та іншими ознаками тих міґрантів, яким 

все ж вдається потрапити до країни. За таких умов обмежуються права 

імміґрантів, створюються перешкоди для їх доступу у будь-які сфери 

суспільного життя включаючи навіть ринок праці [7]. 

Третім видом політики інтеґрації називають мультикультуралізм (або, за 

С. Каслзом — плюралізм), що став нормативною реакцією на культурне 

розмаїття всередині держави та означає готовність більшості суспільства 

прийняти етнічні, культурні (у тому числі, мовні, релігійні), соціальні 

відмінності, проявити терпимість до “інших”, їхніх традицій, культури, віри, 

звичаїв і, відповідно, змінити соціальну поведінку в суспільстві. При цьому 

державні інституції стають на захист культурних особливостей не тільки в 

межах конкретної держави, але і від “світового інтеґраційного процесу” під 

лозунгом “інтеґрація без асиміляції”, а, також, забезпечують рівність прав і 

можливостей, впровадження анти-дискримінаційного законодавства та 

“входження” представників імміґрантських спільнот у культурне життя 



держави поряд із корінним населенням при збереженні власних культурно-

етнічних особливостей та своєї культури в цілому. Політика мультикульту-

ралізму може базуватись на “визнанні та заохоченні розмаїтості” (як у 

класичних країнах імміграції) або на “ефективному, анти-дискримінаційному 

менеджменті зростаючої розмаїтості” (як у нових європейських країнах 

імміґрації) [12, с.  9]. Сьогодні ідеї мультикультуралізму діють в багатьох 

країнах імміґрації, хоча, так само, як й ідеї асиміляції не розв’язують до кінця 

проблем взаємодії різноадаптованих спільтот імміґрантів та приймаючого 

суспільства. 

Далі розглянемо міґраційні політики (а, точніше, їх інтеґраційні складові), 

які на сучасному етапі існують у країнах з великою процентною часткою 

імміґрантського населення. 

Політика асиміляції сьогодні застосовується у таких країнах імміґрації, 

як, наприклад, Ізраїль та Франція, у той час як політика мультикультуралізму 

— у Канаді та Австралії. Інтеґраційна політика диференційного включення діє 

у Саудівській Аравії, ОАЕ, Гані, Японії, Росії, Україні, а політика 

диференційного виключення — у Швейцарії, Австрії, Німеччині, 

Великобританії, США, Коста Ріці. Сучасним прикладом політики повного 

виключення (сеґреґації) є Кот д’Івуар. Такі країни, як, до прикладу, Греція чи 

Польща відмовившись від попередніх стратегій інтеґрації імміґрантів на даний 

час не визначились із новими. Але використання принципів певної політики 

інтеґрації не завжди означає, що вони є закріплені законодавчо. Першим 

законодавчо закріпив політику інтеґрації імміґрантів Ізраїль у 1950-их рр. 

Більшість же сучасних країн імміґрації у своєму імміґраційному законодавстві 

прописують лише умови прийняття (інтеґрації) біженців та входження 

імміґрантів у ринок праці не називаючи його інтеґрацією. Офіційно політика 

інтеґрації імміґрантів посіла місце в імміґраційному законодавстві таких країн 

як, Австралія, Канада, США, Коста Ріка, Швейцарія, Греція, а також у розробці 

спільного імміґраційного законодавства ЄС. 

З часу розвитку імміґраційного законодавства у світі найпоширенішими 

стратеґіями інтеґрації імміґрантів (задекларованими чи ні) стали асиміляція та 



диференційне включення/виключення. Частина країн імміґрації зберегли без 

значних змін політики інтеґрації імміґрантів протягом своєї імміґраційної 

історії і до сьогодні (Франція, Ізраїль, Австрія, Швейцарія, Сінґапур, ОАЕ, 

Саудівська Аравія, Росія, Україна, Японія, Гана), але деякі країни мають досвід 

зміни стратеґії інтеґрації імміґрантів із одного виду на інший як показано у 

таблиці 1. 

Диференційне включення 

→ Мультикультуралізм Німеччина 

→ Диференційне виключення 
Великобританія, 

Коста Ріка 

→ Асиміляція Саудівська Аравія 

→ Сеґреґація Кот д’Івуар 

Асиміляція 
→ Мультикультуралізм Австралія, Канада 

→ Диференційне виключення США 

Сеґреґація → Мультикультуралізм Австралія 

Мультикультуралізм → Диференційне виключення Німеччина 

   Таблиця 1. 

 Як бачимо найпоширенішими є сама політика диференційного 

включення/виключення та перехід від або до політики диференційного 

включення/виключення, що сама по собі має досить широкий спектр і є 

своєрідним усередненням між повним виключенням (сеґреґацією) і повним 

включенням (у формі асиміляції чи мультикультуралізму). Крім того, 

можливий перехід від диференційного включення до диференційного 

виключення. Зазначимо, що другий різновид цієї політики інтеґрації на 

сучасному етапі є більш поширеним ніж перший. Оскільки політики інтеґрації 

можуть бути різними стосовно різних груп імміґрантів, то одна країна може 

здійснювати перехід від двох видів політики до однієї (Австралія), або навпаки 

(Саудівська Аравія диверсифікувала політику імміґрації піддаючи асиміляції 

групу натуралізованих імміґрантів). Також, серед розглянутих країн є одна, що 

має досвід зміни політики інтеґрації імміґрантів двічі за період близько 

20 років: мова іде про Німеччину. 

 Ступінь розвитку імміґраційної політики, як правило залежить від 

тривалості імміґраційної історії країни та, у деяких випадках, її незалежності 

від іншої країни. Перші кроки в імміґраційному законодавстві є, здебільшого, 

реакцією на існуючу міґраційну ситуацію, в яку втягнута країна. Сформовану ж 

стратеґію імміґраційної політики мають, переважно, країни із тривалою 



імміґраційною історією. Така залежність не простежується стосовно політики 

інтеґрації імміґрантів. Більшість країн, як розвинених, так і тих, що 

розвиваються не мають політики інтеґрації, як складової імміґраційного 

законодавства чи сформованої політики інтеґрації імміґрантів взагалі. Проте, 

відсутність стратеґії інтеґраційної політики веде до неуспішної адаптації 

імміґраційних спільнот, перетворюючи їх на джерело нестабільності у 

суспільстві. Розповсюдження явища міжнародної міґрації найменше викликів, 

на нашу думку, ставить перед традиційними країнами імміґрації, де прийнята 

на державному рівні політика мультикультуралізму, та країнами тимчасової 

трудової імміґрації, де успішно функціонує політика диференційного 

включення/виключення, а от ті, де пріоритетом є “одна держава — одна нація”, 

а імміґрація, здебільшого постійна постали перед вибором зберегти свої 

традиційні цінності і ставлення до імміґрантів чи віддати перевагу 

впровадженню мультикультурних практик, що дає певні гео-політичні 

переваги. У цьому контексті Дж. С. Ньє (J. S. Nye) називає політику інтеґрації 

імміґрантів частиною “м’якої сили” (soft power) країни імміґрації, однією із 

складових міжнародної політики держави, що формує її стосунки із країнами 

походження [10]. 

 Загальновідоме зараз поняття “плавильного казана” (melting pot), що 

власне і означає результат політики асиміляції виникло у США ще у 1780-

их рр. та мало на увазі ““переплавлення” представників всіх націй у людину 

нової раси” [6, с.128-129]. А вже у 1950 р. Р. Е. Парк зауважив, що “якщо 

раніше “плавильним казаном” була Америка, то тепер “плавильним казаном” 

став цілий світ” [11, с. 149]. Пошуки ж ідей мультикультуралізму почались з 

кінця 1960-их рр., коли виникла ситуація, за якої більшість “не могла” 

асимілювати, а меншини “не хотіли” асимілюватись. Першими офіційно 

політику мультикультуралізму проголосили Канада у 1971 р. та Австралія у 

1973 р. Перефразовуючи Р. Е. Парка у 2000-их рр. можна сказати, що “якщо 

раніше мультикультурними були Австралія та Канада, то тепер 

мультикультурним став цілий світ”. Це, звичайно, не означає, що політика 

мультикультуралізму визнана на державному рівні (чи фактично існує) у всіх 



країнах імміґрації, але, як видно із наведеного вище аналізу інтеґраційної 

складової імміґраційної політики країн імміґрації ідеї і практики 

мультикультуралізму (як от, інтеркультурна освіта чи релігійна толерантність) 

поступово проникають в інтеґраційні стратеґії більшості країн імміґрації, а 

диференційне включення не рідко проходить у формі функціонального 

мультикультуралізму. Ідеї мультикультуралізму, однак, не є бездоганними чи 

універсальними як й ідеї асиміляції. Доказом цього став провал 

мультикультуралізму у такій країні як Німеччина з її Голландською моделлю 

інтеґрації і перехід до так званого пост-мультикультуралізму (термін 

І. Міхаловскі [9]). На сьогодні пост-мультикультуралізм по-німецьки — це 

різновид диференційного виключення, але загалом, ідеї пост-

мультикультуралізму знаходяться у зародковому стані і як виглядатиме (якщо 

взагалі існуватиме) згодом стратеґія пост-мультикультурної інтеґрації 

імміґрантів залишається питанням. На початках, на нашу думку, це може бути 

повернення до асиміляції чи диференційного включення/виключення у певних 

нових модифікаціях, що згодом переросте у нову стратеґію як відповідь на нові 

виклики імміґрації. 

 Кожна із спільнот імміґрантів адаптується по-різному, і, відповідно, 

політика інтеґрації (адаптації) має бути різною стосовно них. Такий підхід в 

останні роки почав розроблятися у Великобританії. З іншого боку, таким чином 

може постати питання дискримінації однієї спільноти імміґрантів відносно 

іншої, як це було, скажімо, в Австралії до 1970-их рр. коли політика сеґреґації 

застосовувалась стосовно неєвропейських імміґрантів, а політика асиміляції — 

стосовно вихідців із європейських країн. Ми ж вважаємо, що диференційований 

підхід все ж потрібен, але це повинна бути політика власне інтеґрації, тобто 

успішної адаптації, яка би відповідала моделі адаптації кожної спільноти 

імміґрантів у суспільстві і бути гнучкою відповідно до демографічної та 

імміґраційної ситуації у країні.  

Що ж стосується України, то як мультикультурна держава імміґрації вона 

лише переживає період становлення. Україна із розпадом СРСР стала приймати 

численні міґраційні потоки з поч. 1990-их рр. Основу української імміґрації 



становлять українські реімміґранти (близько 40 %), росіяни (близько35 %), 

економічні імміґранти із країн Південно-Східної Азії, Близького Сходу і 

Африки та біженці із Кавказу і Закавказзя [3, с. 320, 487]. Перші кроки в 

імміґраційній політиці Україна зробила законами “Про біженців” (1993 р.)
1
, та 

“Про правовий статус іноземців” (1994 р.)
2
, але перший, основний і діючий на 

сьогодні закон “Про імміґрацію” прийнято лише 2001 р.
3
 (із змінами стосовно 

регулювання реімміґрації українців 2005 р.
4
 та вимушеної імміґрацї 2009 р.

5
. 

Цей закон визначає процедуру імміґрації, надання леґального статусу тим 

імміґрантам, які вже проживають в Україні, визначає катеґорії імміґрантів 

бажаних для допуску у країну і квоти для них. Серед таких катеґорій 

висококваліфіковані спеціалісти, науковці, діячі культури, бізнесмени-

інвестори, члени сімей імміґрантів, біженці. У 2001 р. прийнято також поправки 

до закону “Про правовий статус іноземців”, що регулюють питання нелеґальної 

імміґрації та новий закон “Про біженців”
6
, який значно доповнив попередній 

прояснивши процедуру отримання статусу біженця та права і обов’язки 

біженців та пошукачів притулку, але отримати статус біженця в Україні, 

особливо на тривалий час і зараз досить складно. Існуючі закони, однак, є 

реактивними стосовно змін в імміґраційній ситуації і зосереджуються 

здебільшого на процесуальних питаннях імміґрації залишаючи поза увагою, 

низку важливих питань, що стосуються імміґрації, до прикладу, питання 

інтеґрації імміґрантів (за винятком їх трудової діяльності). 

Інтеґрацією імміґрантів в Україні (як етнічних і економічних, так і 

біженців) займаються переважно неурядові організації та спільноти імміґрантів, 
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які вже тривалий час проживають на території України, програм державного 

рівня спрямованих на полегшення процесу входження імміґрантів в українське 

суспільство (вивчення мови, професійна підготовка, освіта) на сьогодні не 

існує. При цьому успішно адаптованими в Україні можна назвати тільки тих 

імміґрантів, що мають леґальний статус і знають російську (або українську) 

мову. Це, здебільшого, вихідці з країн колишнього СРСР та іноземні студенти 

(або колишні студенти) українських вищих навчальних закладів, а сферами їх 

включення є переважно ринок праці для “інокультурних”, які адаптуються 

через творення діаспор або добровільну сеґреґацію і культура (мова, релігія, 

звичаї) для вихідців із “споріднених” культур (російськомовні, православні), які 

за звичай обирають шлях асиміляції. [8]. З огляду на імміґраційну політику 

України можна сказати, що у країні діє, хоча й не озвучена, стратеґія 

диференційного включення. 

Не виключено, що нашим владним елітам доведеться невдовзі виробляти 

таку політику інтеґрації імміґрантів, яка би могла дати раду і з новими 

викликами в соціокультурній адаптації імміґрантів, а не тільки наслідувати вже 

випробувані, проте не завжди успішні зразки політики адаптації імміґрантів. Це 

питання особливо актуальне через зростаючу кількість імміґрантів в Україні та 

практичну відсутність політики інтеґрації імміґрантів у країні.  
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