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Інтеґраційна складова міґраційної політики 

(порівняльний аналіз країн імміґрації). 
 

Ольга Ровенчак    

       

 На прикінці ХХ — на початку ХХІ ст. міжнародна міґрація
1
 стала однією 

із найважливіших проблем зовнішньої та внутрішньої політики держав. 

Особливо це стосується країн імміґрації, які крім імміґраційної політики 

загалом, вимушені виробляти стратеґію інтеґрації імміґрантів, як частину 

імміґраційної політики. Це стосується і України, яка стає на шлях перетворення 

у країну імміґрації. У своїй роботі ми спираємось на таких авторів як 

Тиндик Н., Дрожжина С., Прибиткова І., Щедрина О., Юдіна Т., Рудіґер А. 

(Rudiger A.) і Спенсер С. (Spenser S.), Міхаловскі І. (Michalowski I.), Каслс С. 

(Castles S.), Ківісто П. (Kivisto P.), Пеннінкс Р. (Penninx R.) та їхні 

напрацювання у сфері аналізу інтеґраційних (адаптаційних) політик країн 

імміґрації, а також, звіти та інші матеріали МОМ. 

 У цій статті уточнюємо 1. поняття “інтеґрації імміґрантів” і 2. його 

співвідношення із поняттям “адаптації”, 3. визначаємо поняття “політики 

інтеґрації” та “політики адаптації” імміґрантів і 4. вносимо корективи до 

класифікацій інтеґраційних політик; 5. проводимо порівняльний аналіз 

імміґраційних політик та інтеґраційних (адаптаційних) складових імміґраційних 

політик 17-ти країн імміґрації; крім того, 6. корелюємо види політик інтеґрації 

(адаптації) із авторськими моделями соціокультурної адаптації імміґрантів та 

7. із існуючими моделями громадянства стосовно імміґрантів. 
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(Міжнародна) міґрацією ми вважаємо перетин адмістративного 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; цей рух включає в себе еміґрацію та імміґрацію, (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. Міґрант — особа, яка здійснює міґрацію. 



 Ключові слова: міґрація, міґрант, адаптація імміґрантів, міґраційна 

політика, політика інтеґрації (адаптації) імміґрантів. 

 

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 [18, с. 165-166]. У країнах імміграції існують 

дві основні стратеґії міграційної політики: політика “зачинених дверей”, що 

передбачає стримування припливу міґрантів та стратегія стимулювання 

імміґрації і вироблення державою підходів до їх розселення й адаптації. Крім 

того, в останні десятиліття активно розвивається і третя стратеґія — 

селективний відбір іммігрантів, що вимагає серйозного державного 

реґулювання та врахування демографічних показників і потреб ринку праці. 

Така імміграція може бути як постійною (у класичних країнах імміграції), так і 

здійснюватись за, так званими, програмами тимчасової трудової міґрації [1, 

с. 9-10; 77, с. 81-83]. На поч. 2000 рр. 44 % розвинених країн і 39 % країн, що 

розвиваються мали імміґраційну політику спрямовану на зменшення рівня 

імміґрації [95, 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 у статті), у той час, як політика еміґрації
2
 включає реґулювання 

ринку праці, залучення в економіку грошових переказів імміґрантів, співпраця з 

країнами імміграції у сфері захисту прав та інтересів своїх громадян та 

реінтеґрацію міґрантів. Проте, кожна країна зокрема обирає які складові 

еміґраційної та імміґраційної політики є для неї пріоритетними, а тому і 

політика міґрації у кожному випадку має свої відмінності та особливості. 

                                                           
2
 Еміґрація — перетин адміністративного кордону, добровільний або примусовий виїзд осіб чи груп осіб з місця 

(країни) проживання на законних або незаконних підставах на певний період часу або назавжди, що передбачає 

подальшу імміґрацію 



Інтеґрацією є процес творення єдиного цілого з частин, які його 

складають, з тим, щоб у результаті це утворення діяло на вищому рівні, ніж 

його частини. Своєю чергою, соціальна інтеґрація є процесом об’єднання 

соціальних явищ в єдине ціле (наприклад, соціальну систему), при якому 

підкреслюється орієнтація на спільні цінності в соціальному утворенні, які 

реалізуються на основі спільних поглядів та норм поведінки. Оскільки 

соціальна інтеґрація передбачає взаємозв’язки між соціальним цілим і його 

частинами та їх злиття то цей процес не можна вважати односторім, а тільки 

багатостороннім, як мінімум, двостороннім — між цілим та частиною [46, 

с. 135]. Цим терміном, також, позначають процес “входження нового елемента 

до існуючої системи”, як от входження на рівноправних умовах імміґрантів чи 

груп імміґрантів різного етно-расового, культурного походження до суспільства 

імміґрації [55]. Теоретично розглядаючи суспільство імміґрації як єдине 

соціальне ціле, а імміґрантські общини як його частини, соціальну інтеґрацію 

імміґрантів визначають як процес розмивання і зрештою зникнення помітних 

відмінностей між імміґрантами та місцевим населенням, коли етнічність 

втрачає своє значення, коли йдеться про повноправну участь всіх членів 

суспільства у його соціальному, економічному, політичному, культурному 

житті, мати однаковий правовий статус та рівноправно користуватися захистом 

держави [18, с. 167; 89, с. 293]. Таке розуміння інтеґрації зазвичай присутнє при 

диференційному включенні/виключенні та асиміляційному підході до політики 

інтеґрації імміґрантів. При (функціональному) мультикультуралізмі кожен 

учасник інтеґраційного процесу зазнає певних змін під впливом взаємодії з 

іншими, проте, не втрачає повністю своєї культурної ідентичності, але до 

певної міри змінює культурну амальґаму (картину, що утворюється в результаті 

“злиття”, “сплаву”), яка має місце в результаті інтеґрації [48, с. 68]. У 

загальному ж розумінні Р. Пеннінкс (R. Penninx) називає інтеґрацію імміґрантів 

“Процесом, в результаті якого імміґрант стає частиною суспільства, яку 

приймають” [85, с. 141]. 

Інтеґрацію розглядають і як одну із чотирьох (поруч із асиміляцією, 

сепаратизмом та марґіналізацією) стратеґій ставлення імміґрантів до нового 



суспільства [22, с. 137; 21, с. 128]. Низка дослідників вважає інтеґрацію 

поняттям ширшим за адаптацію, визначаючи адаптацію лише як індивідуальний 

компонет інтеґрації, що передбачає пристосування індивіда до існуючих 

стандартів, тоді як інші вважають інтеґрацію синонімом асиміляції [42, с. 57-

58]. Проте, ми вважаємо, що інтеґрація є поняттям вужчим ніж адаптація
3
, 

оскільки означає “об’єднання”, тобто лише той вид адаптації, який прийнято 

називати “успішною адаптацією”, а асиміляція — це лише один з видів так 

званої успішної адаптації імміґрантів, якщо не брати до уваги контексту 

державної політики асиміляції. 

 Серед індикаторів інтеґрації імміґрантів у приймаючому суспільстві 

найважливішими вважають можливість вільного доступу до ринку праці, 

економічний та соціальний статус імміґрантів; можливість вивчення мови; 

участь у громадських дискусіях та у політичному процесі; набуття 

громадянства; задоволення культурних потреб іммігрантів, а також, ставлення 

місцевого населення до імміґрантів і навпаки та рівень міжнаціональних 

шлюбів (між представниками імміґрантських спільнот та місцевого населення) 

[101, с. 16-17; 90, с. 13-16]. Р. Льюїс і Ф. Пірсон (R. Lewis, F. Pearson) 

найважливішим вважають повноправний доступ до освіти для дітей іммігрантів 

та самих іммігрантів у приймаючому суспільстві [67, с. 15]. Дослідники 

А. Рудіґер та С. Спенсер (A. Rudiger, S. Spenser) називають наступні засоби 

якими держава послуговується для забезпечення інтеграції іммігрантів: 

1) законодавчі (право на об’єднання сім’ї; набуття громадянства та права 

пов’язані із дозволом на постійне проживання; анти дискримінаційні закони); 

2) заходи спрямовані на соціальне включення (забезпечення доступу до ринку 

праці, охорони здоров’я, освітніх закладів та програм різних рівнів, можливості 

мати якісне житло у етнічно змішаних районах; 3) заходи спрямовані на участь 

імміґрантів у громадських дискусіях, політичному процесі, громадянських та 

політичних інституціях [90, с 16-39]. Б. Суса (B. Sousa) додає ще одну групу 
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 Під адаптацією маємо на увазі процес та результат взаємодії, взаємопристосування та взаємозмін одиниці, 

що входить у нове середовище та середовища, яке її приймає, а під соціокультурною адаптацією маємо на 

увазі процес та результат взаємодії, взаємопристосування та взаємозмін особи (чи групи), яка входить в нове 

соціокультурне середовище
3
 та соціокультурного середовища, яке її приймає, що включає взаємне засвоєння 

(успішне або неуспішне) чи не засвоєння нових соціальних та культурних норм, цінностей, способів поведінки 

притаманних цим адаптивно-адаптуючим одиницям (особі чи групі та середовищу). 



засобів 4) сприяння обізнаності місцевого населення про імміґрацію, 

імміґрантів та їх “позитивні міґраційні практики” через програми мас-медіа, 

оскільки люди “менше бояться того, про що більше знають” [92, с. 178-179]. 

Країни ЄС розробили Індекс міграційної політики адаптації (МІРЕХ), який 

визначає рівень інтеграційної складової політики імміграції у шести сферах: 

доступ до ринку праці, об’єднання сімей, довготермінова імміґрація, участь у 

політичному процесі, доступ до набуття громадянства та анти-дискримінаційна 

політика [71]. 

Під політикою інтеґрації імміґрантів маємо на увазі впроваджувану 

державою сукупність заходів спрямованих на успішну адаптацію імміґрантів 

із прицмаючим суспільством. Адаптаціною ж політикою вважаємо 

впроваджувану державою сукупність заходів спрямованих на адаптацію 

імміґрантів із прицмаючим суспільством, або відсутність таких заходів. 

Потреба у виробленні політики інтеґрації з’являється там, де соціум через 

імміґрацію перетворюється з моноетнічного у полі-/мультиетнічний — складне, 

багатонаціональне, багатоетнтічне утворення, функціонування якого 

підпорядковується як загальним закономірностям суспільного розвитку, так і 

специфічним економічним, політичним і культурним особливостям соціуму 

окремо взятої держави на конкретному етапі історичного розвитку. Таке 

соціальне утворення не є незмінним, усталеним явищем, а, навпаки, постійно 

змінюється набуваючи часто протилежних за суттю форм (від “плавильтого 

казана” до “миски з салатом”) [10, с. 38-39]. До основних переваг 

мультиетнічності соціуму можна віднести динамізм розвитку культури, 

культурне змагання різних ідей і напрямів, спричинене етнокультурним 

розмаїттям, можливість тісних партнерських зв’язків з країнами, в яких 

домінують етноси, споріднені з етнічними групами даної країни, своєрідний 

функціональний “розподіл ролей” між етносами: до прикладу, основний етнос 

активний у державній службі, меншини — в бізнесі. Недоліками ж є спричинені 

розмаїттям розпорошеність, “розбігання”, а то й антагоністичність інтересів 

етносів та етнічних груп та орієнтація етнічних груп на на об’єднання зі 

“своїми” державами, та репрезентація їх інтересів, а не інтересів держави, 



громадянами якої вони є [4, с. 83]. Інтеґрацію імміґрантів розглядають 

переважно як односторонній процес адаптації імміґрантів до новогосуспільства, 

при якому роль приймаючого суспільства зводиться дотого, щоб “дозволити” 

імміґрантам адаптуватися, або як двосторонній процес успішної адаптації як з 

боку імміґрантських спільнот, так із боку приймаючого суспільства, що 

передбачає зміни у практиках і цінностях з обидвох сторін. А. Каяоглу 

(A. Kayaoğlu) додає ще і третє розуміння цього процесу, як такого, у якому 

участь бере ще й третя сторона — країна еміґрації з її культурою, соціальними 

та державними інституціями та неурядовими організаціями [58, с. 4-5].  

З розвитком сучасних мультиетнічних імміґрантських суспільств 

диверсифікувалися моделі громадянства у них стосовно імміґрантів. Їх 

виділяють чотири. • Ілюзорна — навмисне нехтування імміґрантськими 

спільнотами, іґнорування обсягів нелеґальної імміґрації, що веде здебільшого 

до марґіналізації цих спільнот; • виключаюча модель передбачає строгий 

контроль імміґрації найманих працівників, легальний статус для імміґрантів, 

який, проте, значно нижчий від статусу громадян приймаючого суспільства, 

можливість набуття громадянства; • республікансько-імперська — допускає 

досить легкий перехід із статусу імміґранта до статусу громадянина, особливо, 

що стосується другого покоління імміґрантів, і громадян колишніх колоній та 

• мультикультурна модель, при якій, міґрація, як правило, є постійною, а 

набуття громадянства, як правило, ґарантоване [23, с. 373-374]. 

Незважаючи на згадані відмінності види державної політики країн 

імміґрації все ж можна класифікувати. Т. Юдіна називає чотири основні моделі 

(стратегії) ставлення до імміґрантів: 1. повне виключення, тобто заборона в’їзду 

(сьогодні ця модель майже не застосовується); 2. диференційне виключення; 

3. асиміляція; 4. мультикультуралізм [12, с. 130]. Проте, здебільшого йдеться 

про три види, які С. Каслз (S. Castles) називає диференційним виключенням, 

асиміляцією та плюралізмом [37, с. 134-140]. Політику диференційного 

виключення ще називають функціональною асиміляцією [90, с. 8-9]. 

“Диференційне включення/виключення” іноді вживається як синонім 

“функціональної асиміляції”, але ми вважаємо, що це поняття є ширшим і 



включає як функціональну асиміляцію, так і функціональний 

мультикультуралізм, адже на сьогодні включення у певні сфери суспільства 

відбувається або на принципах асиміляції, або на принципах 

мультикультуралізму. 

 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) [26, с. 102; 13, 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 [37, 

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) [90, 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 [55]. 

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. Якщо результатом політики 

асиміляції є образний “плавильний казан” чи “помідоровий суп”, то країни з 

офіційним статусом політики мультикультуралізму зображають як 

“різнокольорову культурну мозаїку” або “миску з грубо нарізаним салатом” — 

багатонаціональне суспільство, що складається з етнічних груп, які зберігають 

свою культуру, мову, релігію, спосіб життя, а владні інституції не мають на 

меті вирівняти їх у плані етнічно-національного походження, мови, віри, 

кольору шкіри тощо, але зрівняти в усіх соціальних, політичних, громадських 

та інших правах представників різних націй, етносів, рас, віросповідань при 

збереженні усіх етнокультурних особливостей [61, с. 36; 26, с. 102-103; 19, 



с. 16; 7, с. 8; 2, с. 173-174; 6, с. 34; 25, с. 69]. Політика мультикультуралізму 

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) [90, с.  9]. 

Незважаючи на зовнішній “блиск” мультикультуралізму і цю політику 

часто критикують і в основному через те, що вона веде до переписування 

історії, та знищення культури приймаючого суспільства, а також, через те, що 

пропоґування розмаїтості та штучне підтримання культурних відмінностей 

імміґрантських спільнот веде до роздробленості, мозаїчності суспільства, та 

перешкоджає формуванню державної ідентичності країни імміґрації. Крім того, 

як зазначає Б. Беррі (B. Barry), не можна ставитись однаково до різних людей з 

різними потребами та інтересами, потрібен диференційований підхід, щоб вони 

не почувались ображеними. Ще одним об’єктом критики політики 

мультикультуралізму є фінансові витрати з державної казни, які ідуть на 

програми, що допомагають імміґрантським спільнотам підтримувати свої 

традиції, мову, культуру [73, с. 112-115; 25, с. 70; 32, с. 307-313]. Проте, 

критика критикою, але на сьогодні ідеї мультикультуралізму діють, хоча, так 

само, як й ідеї асиміляції не розв’язують до кінця проблем взаємодії 

різноадаптованих спільтот імміґрантів та приймаючого суспільства. 

Види політики інтеграції співвідносяться із моделями соціокультурної 

адаптації імміґрантів
4
, що зображено на рисуноку 1. А Таблиця 1 пояснює суть 

моделей соціокультурної адаптації імміґрантів, до яких будемо звертатись у 

тексті далі. 

                                                           
4
 Див. детальніше [3]. 
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Рисунок 1.Співвідношення моделей соціокультурної адаптації імміґрантів та видів державної політики 

інтеґрації(адаптації) імміґрантів. 

№
5
 

Моделі 

соціо-

культурної 

адаптації 

імміґранті

в 

Реакція імміґрантів на приймаюче 

суспільство 

Реакція приймаючого суспільства на 

імміґрантів 

1. Протест 

Активний протест проти насадження 

практик і цінностей приймаючого 

суспільства; 

Спротив імміґрації, прояв ксенофобії, 

заперечення практик і цінностей 

імміґрантських спільнот; 

2. 

Добро-

вільна 

сеґреґація 

Заперечення практик і цінностей 

приймаючого суспільства та добровільне 

відгородження від нього; 

Часткове прийняття практик і цінностей 

імміґ-рантських спільнот; 

3. 
Творення 

діаспор 

Часткове прийняття практик і цінностей 

приймаючого суспільства поруч зі своїми 

власними; 

Часткове прийняття практик і цінностей 

імміґ-рантських спільнот поруч із вже 

існуючими у суспільстві. 

4. Сеґреґація 

Часткове прийняття практик і цінностей 

приймаючого суспільства; 

Запереення практик і цінностей 

імміґрантських спільнот, намагання 

відгородити їх від су-пільства; 

5. 
Марґіна-

лізація 

Неуспіне прийняття практик і цінностей 

приймаючого суспільства при відмові від 

своїх власних; 

Заперечення практик і цінностей 

імміґрантських спільнот, намагання 

асимілювати їх; 

6. Асиміляція 

Повне прийняття та засвоєння практик і 

цінностей приймаючого суспільства при 

відмові від власних; 

Прийняття членів імміґрантських 

спільнот як нових членів суспільства зі 

спільними практиками та цінностями; 

Таблиця 1.Моделі соціокультурної адаптації імміґрантів. 

 

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

які на сучасному етапі існують у країнах з великою процентною часткою 

імміґрантського населення (таблиця 2). 17 із розглянутих країн відібрані за 

найвищими показниками процентної частки імміґрантського населення, але ці 

країни не є “топ-17” у світовому рейтинґу. При їх відборі використовувався 

також принцип “представництва континентів”. Замикає список імміґраційна 

політика України. 
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Номери моделей соціокультурної адаптації у Табл. 2 відповідають номерам моделей соціокультурної адаптації 

на Рис. 1. 



Країна 
Кількість 

населення 

Кількість 

ім-

міґрантів 

Імміґранти 

у загальній 

кількості 

населення, 

% 

Політика 

інтеґрації 

ім-

міґрантів 

 Країна 
Кількість 

населення 

Кількість 

ім-

міґрантів 

Імміґранти 

у загальній 

кількості 

населення, 

% 

Політика 

інтеґрації 

ім-

міґрантів 

ОАЕ 4 496 000 3 211 749 71.44 Диф. вкл.  Франція 60 496 000 6 471 029 10.70 Асиміляція 

Сінґапур 4 326 000 1 842 954 42.60 Диф. викл  Коста Ріка 4 327 000 440 957 10.19 Диф. викл. 

Ізраїль 6 725 000 2 660 881 39.57 Асиміляція  
Великобритані

я 
59 668 000 5 408 118 9.06 Диф. викл. 

Сауд.Аравія 24 573 000 6 360 730 25.89 Диф. вкл.  Греція 11 120 000 973 677 8.76 ? 

Швейцарія 7 252 000 1 659 686 22.89 Диф. викл.  Росія 
143 202 

000 
12 079 626 8.44 Диф. вкл. 

Австралія 20 155 000 4 097 204 20.33 Мультик.  Гана 22 113 000 1 669 267 7.55 Диф. вкл. 

Канада 32 268 000 6 105 722 18.92 Мультик.  Польща 38 530 000 702 808 1.82 ? 

Австрія 8 189 000 1 233 546 15.06 Диф.викл.  Японія 
128 085 

000 
2 048 487 1.6 Диф. вкл 

Кот д’Івуар 18 154 000 2 371 277 13.06 Сеґреґація       

США 
298 213 

000 
38 354 709 12.86 Диф. викл.  Україна 46 481 000 6 833 198 14.7 Диф. вкл. 

Німеччина 82 689 000 10 143 626 12.27 Диф. викл.  Таблиця 2.Кількісні показники імміґрації. 
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 За законом “Про імміґрацію і захист біженців” 2001 р.
7
 і поправками 

2009 р.
8
 про пріоритет залучення “людського капіталу”, а не просто “робочих 

рук” сучасна імміґраційна політика Канади орієнтується здебільшого на 

залученні у країну “незалежних імміґрантів” — кваліфікованих працівників зі 

знанням французької та англійської мов, без кримінального минулого та 

претензій на соціальне утримання з боку держави. Крім цієї, ще дві катеґорії 

імміґрантів є бажаними у Канаді: члени сімей осіб, що постійно леґально 

проживають у Канаді (або мають її громадянство) та біженці. 

 До прийняття імміґраційного закону 1967 р. основою, якого було 

усунення “кольорового бар’єру” — включення до країн походження і тих, що 

мають населення переважно неєвропейської раси і анти-дискримінаційних (на 

основі етно-расового походження) заходів. Політика інтеґрації імміґрантів до 

1967 р. спиралась на асиміляційні принципи. Мультикультуралізм 

проголошений офіційною ідеологією у Канаді з 1971 р. У Канаді конструюється 

“громадянська національна ідентичність” (civic national identity), що базується 

на лояльності до держави-нації та заохоченні розмаїтості, основними 

елементами якої визначаються культура аборигенного населення, англо-

французька двомовність та етно-расова і культурна розмаїтість. Офіційна 

політика мультикультуралізму у Канаді передбачає, що “етнічні відмінності 

приймаються до тої міри, доки індивіди можуть ідентифікувати себе з 
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 За даними ООН [106]. 

7
 Immigration and Refugee Protection Act (2001). Available from: <http://laws.justice.gc.ca/en/I-2.5/> 
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культурною традицією їх вибору, але тільки в тому випадку, якщо ця 

ідентифікація не порушує прав людини, прав інших або законів країни” [25, 

с.70; 8, с. 101; 61, с. 84-101; 101, с. 15; 28]. У 1988 р уряд Канади прийняв Акт 

Мультикультуралізму (Canadian Multicultural Act — CMA), запровадивши цим 

самим унікальну модель включаючого громадянства (inclusive citizenship). 

Основними принципами СМА є по-перше, рівність всіх громадян, їх право 

зберігати, відтворювати і поширювати свою культурну спадщину та, по-друге, 

повна і рівноправна участь усіх громадян і спільнот в усіх сферах життя 

канадського суспільства. Цим документом заохочується також створення, 

діяльність і фінансування організацій та програм, що пропаґують 

мультикультуралізм
9
. Найактивніше ідеї мультикультуралізму поширюються 

тут через систему освіти, яка є дво- (або більше) мовною і покликана зберігати 

культуру аборигенів, нащадків імміґрації до другої половини ХХ ст. та нових 

імміґрантів. Такій меті служить, зокрема, запровадження у школах посади 

культурного працівника, у чиї обов’язки входить забезпечення безпроблемного 

спілкування учнів, батьків та вчителів, підтримуючи культуру імміґрантів та 

одночасно забезпечуючи їх успішну адаптацію з новим середовищем
10

 [67, 

с. 44; 16, с. 105]. 

 Перепис населення 2006 р. показав тенденцію до зростання етнічного 

розмаїття Канади, а, отже, і потреб інтеґрації. Якщо у перші 10 років існування 

СМА діяльність в його рамках зосереджувалась на поширенні інформації про 

мультикультуралізм, то на сучасному етапі — на інтеґраційних заходах. Такими 

зокрема є Місяць темношкірої історії (Black History Month) — кожного року 

протягом лютого святкується відміна рабства у Британській імперії 1833 року 

та Місяць азійської спадщини (Asian Heritage Month), що триває у травні. Крім 

того, заходи щодо вивчення питань голокосту, аудіо- та відеопрограми, які 

забезпечують обізнаність у питаннях історії меншин. Якщо на початку свого 

існування мультикультуралізм в Канаді називали “культурною мозаїкою”, то 

зараз його описують як “джазову гармонію” — гармонійну взаємодію між 
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різними спільнотами і всередині них, що базується на канадських цінностях 

[28]. Отже, мультикультуралізм залишається єдиним видом політики інтеґрації 

імміґрантів, що успішно функціонує у Канаді і найближчим часом, очевидно, 

не поступиться іншим. 

 Сучсна імміґраційна політика Австралії подібно до тієї, що є у Канаді 

визнає три основні катеґорії імміґрантів: члени сімей імміґрантів, біженці та 

кваліфіковані імміґранти. Оскільки останніх 20 років імміґраційна політика 

розглядається як складова економічної політики зайнятості, то не дивно, що 

саме остання катеґорія імміґрантів є найбільш бажаною у країні. Таку ситуацію 

відобразили поправки внесені 1994 р.
11

 до міґраційного законодавства, що діє з 

1958 р. Поправками визначаються найбільша кількість типів віз для навчання та 

кваліфікованої праці. 

 До середини 1950-их рр. в Австралії діяла політика сеґреґації 

неєвропейських імміґрантів та асиміляції європейських. Нове законодавство 

1958 р.
12

 поклало кінець доктрині “Білої Австралії” і започаткувало політику 

інтеґрації імміґрантів, що передбачала визнання етно-расових відмінностей та у 

1973 р. була замінена політикою мультикультуралізму. У середині 1980-их рр. 

етноцентрична модель мультикультуралізму була замінена громадянською, 

основою якої стала держава, як політична, неетнічна одиниця, в рамках якої 

відбувається не просто підтримка етнічних меншин (сюди ж включили й 

абориґенне населення), а реальне забезпечення їх конституційних, особливо, 

соціальних прав. Визнання відмінностей і заохочення розмаїтості стали не 

просто основою австралійської ідентичності, а практично її синонімом. В 

Австралії “політика мультикультуралізму вимагає, щоб усі австралійці 

приймали базові структури та принципи австралійського суспільства — 

конституцію та верховенство права, толерантність та рівність, парламентську 

демократію, свободу слова та віросповідання, англійську мову, як державну та 

ґендерну рівноправність” [73, с. 112; 61, с. 101-112; 8] 
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 Кожного року, починаючи із 1999 р. у рамках програми “Життя в 

гармонії” (Living in Harmony) 21 березня Австралія проводить День гармонії
13

 

(Harmony Day), що включає заходи спрямовані на пропаґанду толерантності та 

заохоченні культурної розмаїтості, символом якої обрано оранжевий колір [52]. 

З 2009 р. ця програма еволюціонувала у програму “Австралійська розмаїтісь” 

(Diverse Australia Program) [43], що окрім попередніх завдань має на меті 

поглиблення загальної обізнаності та заохочення самоосвіти і поширення 

інформації про культурну розмаїтість, етно-культурні особливості та історію 

меншин, з яких складається австралійське суспільство. 

 Згідно з чинним імміґраційним законодавством США 1990 р.
14

 (із 

поправками 1996-2006 рр.) на територію країни санкціонована імміґрація лише 

наступних трьох катеґорій осіб: 1. члени сімей американських громадян, та 

осіб, що постійно леґально проживають у США; 2. біженці; 3. особи, 

професійні навички яких мають значний попит на ринку праці США; 

заохочується також надання дозволу на постійне проживання іноземним 

інвесторам, сума інвестицій яких від 0.5-1 млн. дол, а кількість створених 

робочих місць не менше 10. З усіх перелічених катеґорій імміґраційна політика 

США фокусується переважно на імміґрації членів сімей. При цьому постійно 

вносяться положення про боротьбу з нелеґальною імміґрацією та існує, 

“Програма етнічної розмаїтості” (Diversity Immigrant Visa Program, або, 

звичніше, Green Card) покликана підтримувати “етнічний баланс” у країні через 

заохочення імміґрації із різноманітних країн світу [20, с. 62-87; 100, с. 163]. При 

цьому, питання мовної (культурної) інтеґрації імміґрантів включено до 

законодавчих актів лише 2006 р.
15

 

 На сьогодні не існує єдиної думки стосовно того, яка з політик інтеґрації 

імміґрантів домінує у сучасних США. У більшості випадків прийнято вважати 

асиміляцію “пройденим етапом”, проте, у 2007 р. теза про необхідність 

продовження реалізації концепції “плавильного казана” була проголошена 
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одним із напрямків імміґраційної реформи, а головна сфера її реалізації — 

мовна і переважно через освіту. Проте, крім мовної асиміляції, освіта також 

сприяє й іншим видам інтеґрації, особливо коли йдеться про так звану 

“інтеркультурну освіту”, що передбачає, до прикладу, двомовну освіту 

імміґрантів та обмін культурним досвідом. Таку освіту вважають “двигуном” 

інтеґрації і для її потреб створено спеціальний загальнодержавний орган — 

Федеральний центр освіти міґрантів. Цей феномен є одним із елементів 

політики мультикультуралізму, потреба у якому виникає, очевидно, із 

збільшенням етнічної розмаїтості населення США та кількісного переважання 

“неєвропейської” імміґрації [9; 16, с. 105; 67; 47]. Іншим проявами 

мультикультуралізму у США є такі заходи, як, наприклад, “Симфонія кольорів” 

(Concert of Colors) — фестиваль етнічних меншин, що проводиться у Детройті 

щорічно із 1992 р. [67, с. 45-47]. Незважаючи на те, що мультикультуралізм у 

США досить довго існує як потужний “інтелектуальний тренд” (за С. Каслзом) 

він не визнаний складовою державної політики як в інших класичних країнах 

імміґрації. Найважливішою причиною цьому вважають те, що США на відміну 

від Канади та Австралії досить швидко (в історичному контексті) вийшли з-під 

Британської корони і ствердили свою національну ідентичність, загрозою для 

якої і вважається політика мультикультуралізму. Хоч мультикультуралізм і не 

став державною політикою інтеґрації, його ідеї все ж похитнули уявлення про 

“правильність” асиміляційного підходу [8; 61, с. 86-115; 36, с. 160-165]. 

Своєрідним компромісом між асиміляцією та мультикультуралізмом у США 

стала доктрина диференційного включення, що відповідно до вимог часу 

трансформується у диференційне включення [99, с. 321]. Сфера виключення 

при цьому розширюється із традиційно економічної до культурної. 

 З виникненням передумов для запровадження політики 

мультикультуралізму та її елементів у США з’явилися побоювання, що 

імміґранти, особливо із неєвропейських країн стануть на шлях неуспішної 

адаптації (просторова сеґреґація за етно-культурними ознаками, заперечення 

мовної асиміляції та міжетнічної амальґамації). Проте, результати дослідження 

інтеґрації імміґрантів у США, проведене Н. Фонер (N. Foner) у 2006 р. 



показали, що такі побоювання справджуються переважно стосовно першого 

покоління імміґрантів, тоді як друге їх заперечує, адаптуючись, здебільшого, за 

моделлю асиміляції [44, с. 159-168]. Такий результат, своєю чергою, свідчить, 

що політика асиміляції таки працює, хоча й поруч із елементами інших видів 

інтеґраційних політик. 

Незважаючи на значний імміґраційний досвід протягом останніх 50-

ти років Німеччина до останнього часу не вважала себе країною імміґрації, 

розглядаючи імміґрантів як тимчасових, що не потребують особливих заходів 

їх інтеґрації. До 1980-х рр. фактично єдиною сферою включення імміґрантів у 

німецьке суспільство була економіка. Низка законодавчих актів 1990-2003 рр. 

полегшили для імміґрантів процедуру набуття громадянства. Якщо раніше воно 

надавалось лише за правом “крові”, то зараз за синтезованою моделлю “крові-

або-землі” [24, с. 60; 17, с. 21-27]. 

 Намагаючись врегулювати антиімміґраційну позицію суспільства у 

Німеччині у 1990-их рр. почали впроваджувати практики мультикультуралізму, 

розширивши сферу включення імміґрантів спочатку лише до мовної інтеґрації, 

а згодом і до ширшої, культурної. Як результат країна постала перед питанням 

ідентичності: залишити стару, в основі якої етноцентрична модель держави, або 

приймати нову, що базується на цінностях мультикультуралізму. Уряд держави 

прийняв рішення на користь останньої, взявши за приклад Нідерланди і так 

звану Голландську модель (Dutch model)
16
, що здавалось, ефективно працювала 

у Німеччині стосовно імміґрантів, проте, критики мультикультуралізму у все 

частіше заявляли, що меншини, не асимільовані у “більшість” рано чи пізно 

поставлять питання про справедливість геґемонії домінантної культури. На 

початку 2000-их рр. із частковим провалом Датської моделі у Нідерландах та 

зверненням до ідей асимімяції (після вбивства політика П. Фортойна 

(P. Fortuyn) та кінопродюсера Т. ван Гоха (T. van Gogh), у яких звинуватили 

представників імміґрантських меншин) перед Німеччиною постало нове 

питання: поглиблювати мультикультурну інтеґрацію імміґрантів, чи звернутися 
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до асиміляційної моделі. [99, с. 148; 61, с. 167-193; 104; 70]. У 2004 р. 

Німеччина прийняла перший цілісний закон про імміґрацію, яким ввела певні 

обмеження до імміґраційного законодавства визнаючи одночасно вперше себе 

країною імміґрації
17

 (вступив у дію у 2005 р.). Федеральний комісар (federal 

commissioner) імміґрації та інтеґрації Німеччини М. Бьомер (M. Böhmer) 

заявила, що “мрія про мультикультуралізм провалилась”, а новий закон не є 

дискримінаційним, але імміґранти повинні приймати цінності і закони країни 

імміґрації [41]. На сьогодні Німеччина стоїть на позиції, що передбачає 

заохочення успішної адаптації (як одностороннього процесу) імміґрантів до 

нового суспільства, причому “нове суспільство” має створювати сприятливі 

умови для такої адаптації. Сферами включення імміґрантів залишаються як 

економічна, так і культурна, але лише до тої міри, доки це необхідно для 

успішної адаптації [78]. Німеччина, як бачимо, пройшла три основні етапи 

політики інтеґрації імміґрантів: від диференційного включення/виключення (у 

формі диференційного включення) через мультикультуралізм назад до 

диференційного включення/виключення (але тепер уже у формі 

диференційного виключення). 

Австрія з 1960-их рр. стала країною трудової імміґрації спочатку 

переважно для країн колишньої Австро-Угорської імперії, а згодом для 

колишньої Югославії та Туреччини. Подібно до Німеччини та Швейцарії 

Австрія вважала імміґрацію тимчасовим явищем і не розглядала питання 

інтеґрації імміґрантів. У 1960-1980-их рр. своєрідним замінником інтеґрації в 

Австрії було надання громадянства на досить ліберальний засадах. У середині 

1990-их рр відбулось усвідомлення, що імміґрація в Австрії є незворотнім 

явищем і перевагу почали надавати імміґрації членів сімей, а не кваліфікованій 

трудовій, як це було у попередні десятиліття. Зміни до імміґраційного 

законодавства 2003 р. вимагають в імміґрантів з країн не-членів ЄС, що 

планують отримати дозвіл на проживання більш ніж на пів року підписувати 

“Згоду на інтеґрацію”. Центральною умовою цього документу є згода на 

зобов’язання вивчити німецьку мову та скласти спеціальний мовний іспит. 
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Крім вивчення мови сучасна інтеґраційна політика Австрії фокусується на 

освіті імміґрантів, професійному навчанні, доступі до ринку праці житла, та 

системи охорони здоров’я [99, с. 148; 33]. Як бачимо, перелік досить широкий, 

але сферу культури інтеґраційна політика зачіпає тільки стосовно мови, що є 

необхідною умовою для інтеґрації в інших сферах, це приклад політики 

інтеґрації шляхом диференційного виключення. 

 Основу імміґрантів у Швейцарії становлять традиційно італійці і, 

меншою мірою, іспанці, португальці, німці, турки, а після військових 

конфліктів 1992-1997 рр. на території колишньої Югославії до них доєднались і 

шукачі притулку та економічні міґранти із цього реґіону. Подібно до 

Німеччини та Австрії Щвейцарія тривалий час не визнвала себе країною 

імміґрації а сприймала це явище виключно як тимчасове. Обмежувати 

імміґрацію уряд країни почав із 1987 р. розробивши жорсткі правила допуску 

імміґрантів [93]. Проте, питанню інтеґрації імміґрантів надали значення 

федерального лише у 2001 р. і тільки у 2008 р. це питання було включено до 

нового “Закону про іноземців” [94]. 

 Цей закон підтверджує безвізовий режим з громадянами країн ЄС і 

реґулює імміґрацію з країн поза межами ЄС, визначає імміґраційні квоти 

залежно від потреб економіки країни. Пріоритетними катеґоріями є члени сімей 

імміґрантів, економічні імміґранти (здебільшого кваліфіковані), а також, 

пошукачі притулку. Інтеґрація по-швейцарськи це двосторонній процес, в 

якому імміґратни повинні прагнути інтеґруватись у нове суспільство 

поважаючи цінності швейцарської конституції, державні закони і вивчаючи 

принаймні одну із державних мов, а місцеве населення має показувати 

відкритість стосовно імміґрантів і бажання їх інтеґрувати. а метою інтеґрації 

визначається мирне співжиття та рівність імміґрантів і місцевого населення у 

правах і можливостях доступу до соціо-економічного життя країни. Основною 

сферою інтеґрації імміґрантів у Швейцарії є економічна. Освіта (професійне 

навчання і, особливо, вивчення державної мови) також розглядається як сфера 

інтеґрації, проте, підпорядкована потребам ринку праці і як засіб економічної 

інтеґрації [72; 54]. 



 Отже, модель політики інтеґрації у Швейцарії це типовий приклад 

диференційованого виключення, де сферами включення є економіка та освіта, 

при чому включення в останню розглядається лише як необхідна умова 

успішної інтеґрації у першу. Двосторонність же процесу інтеґрації є досить 

умовною оскільки передбачає адаптацію імміґрантів до приймаючого 

суспільства, яке повинно лише дозволити таку адаптацію. 

Протягом довгих років Великобританія була країною імміґрації для країн-

колоній, а згодом колишніх колоній, при чому найбільші обмеження імміґрації 

вводити 1960-их та 1980-их рр. На сьогодні близько 65 % імміґрантів у країні 

мають азійське або африканське походження [84]. У 2002 р. у Великобританії 

був прийнятий закон “Стосовно питань національності, імміґрації та 

притулку”
18
, яким було введено низку обмежень на імміґрацію. Одним з 

основних пунктів у Акті стало запровадження для імміґрантів, які бажають 

отримати громадянство Великобританії, поруч з уроками англійської мови ще й 

обов’язкового відвідування уроків з вивчення британської політики, культури 

та складання іспиту з “Британського способу життя”. Такий крок був зроблений 

з метою змусити імміґрантів засвоїти основні британські цінності, звичаї та 

закони. У 2005 р. уряд Англії оголосив курс на посилення імміґраційної 

політики: нові обмеження міґрації членів сімей та заохочення імміґрації лише 

тих спеціалістів, чиїх знань і навичок потребує економіка країни [20, с. 145]. 

Якщо спочатку імміґранти розглядалися як співгромадяни, пізніше мали статус 

громадян колишніх колоній і, відповідно, не розглядались як імміґранти, що 

потребують інтеґрації, то зараз Великобританія стоїть перед завданням 

вироблення інтеґраційної політики стосовно імміґрантів.  

Першими спробами інтеґраційної політики стали закони 1965 р., 1968 р., 

1976 р. спрямовані на боротьбу із проявами етно-расової дискримінації та 

менеджмент етнічних відносин. Протягом близько 40 років інтеґраційні зусилля 

зосереджувались в основному на інтеґрації в економічній сфері та вивченні 

англійської мови — елементах диференційного включення. Така політика має 

місце і сьогодні. Проте, з поширенням у світі ідей мультикультуралізму 
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Великобританія прийняла деякі його елементи, як от толерантність до 

культурного розмаїття чи визнання на державному рівні деяких релігій 

імміґрантських спільнот У 1997 р. лейбористський уряд прийняв 

мультикультуралізм як спосіб взаємодії з етнічними меншинами, проте, не 

знайшовши підтримки у вигляді громадської думки та політичної опозиції 

мультикультуралізм відходить на другий план. Основою політики інтеґрації тут 

була і залишається концепція індивідуального підходу до кожного імміґранта, 

“вириваючи ” його із групи і руйнуючи тим самим цю групу. На сьогодні у 

Великобританії не існує єдиної інтеґраційної політики, ведуться активні 

пошуки її оптимального варіанту так само як і нового сенсу поняття 

“британець”. Воно, очевидно, повинно стати більш включаючим — 

балансувати між його історичним значенням (приналежності до об’єднаної 

нації чотирьох народів)  і визнанням у його рамках культурних відмінностей та 

етно-расової розмаїтості, що характеризує сучасну Великобританію [24, с. 60; 

17; 61, с. 150-154; 86; 88]. 

 Центральноамериканська країна Коста Ріка почала приймати велику 

кількість імміґрантів у 1970-1980-их рр. як результат військових дій у Нікараґуа 

і Сальвадорі. При цьому, у різні роки частка імміґрантів із Нікараґуа становила 

від 75 до 90 % всіх імміґрантів у Коста Ріці. До 1987 р. міґраційна політика 

Коста Ріки регулювалась здебільшого трудовим законодавством 1960 р., що 

засвідчує виключно економічну сферу включення імміґрантів. Перший закон 

“Про імміґрацію” прийнято 1987 р.
19
, який (із поправками 1989 р. та 1991 р.) 

діяв до впровадження “Основного закону про імміґрацію та іноземців”
20

. У 

1998 та 1999 рр. у країні проведено леґалізацію нелеґально проживаючих 

імміґрантів, більше ніж 90 % яких вихідці із Нікараґуа. Закон 2006 р. 

зосереджувався на заохоченні імміґрації інвесторів, захисті кордонів і контролі 

над нелеґальною імміґрацією і не приділяє достатньо уваги правилам прийому і 

захисту прав біженців а тому не відповідає підписаній Коста Рікою Конвенції 

1951 р. про права біженців. 
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 Якщо на початках своєї імміґраційної історії Коста Ріка проводила 

політику диференційного включення, а згодом диференційного виключення (із 

1987 р.), то останні зміни в імміґраційному законодавстві засвідчили прагнення 

держави інтеґрувати леґальних імміґрантів у всі сфери суспільного життя 

(ринок праці, освіта, охорона здоров’я, культура (у вузькому розумінні)), не 

йдеться тільки про надання виборчих прав на національному рівні. Хоча 

питання інтеґрації імміґрантів частково включені до законів 1987 і 2006 р в 

новому “Основному законі про імміґрацію та іноземців” 2009 р., що вступить у 

дію у 2010 р. їм приділяється значно більше уваги
21
. Крім того, прийнято 

урядову “Програму із покращення якості життя та інтеґрації імміґрантів у 

Коста Ріці”, перманентно докладаються зусилля до розвитку міждержавної 

імміґраційної політики (разом із Нікараґуа) і ведеться співпраця державних 

органів із неурядовими організаціями, які займаються питаннями інтеґрації 

імміґрантів, проте єдиної чітко визначеної стратеґії інтеґрації у країні не існує. 

Загалом, Коста Ріка визнає себе країною імміґрації і вклад, який роблять 

імміґранти в її економіку та на державному рівні впроваджує практики 

мультикультуралізму, що свідчить про потенційний перехід саме до цього виду 

інтеґраційної політики. Незважаючи на вищесказане, інтеґраційні зусилля 

лежать тільки у площині державної політики і не знаходять підтримки у 

місцевого населення — імміґранти все ж зазнають дискримінації і соціального 

виключення. Це приводить до “неуспішної асиміляції” тих, хто бажає 

асимілюватись та добровільної сеґреґації решти, а інтеґрація відбувається 

переважно зусиллями неурядових організацій, які стають посередниками між 

імміґрантами і державними органами [87; 69]. Якщо Коста Ріка з часом все-таки 

закріпить законодавчо та втілить у суспільстві стратеґію інтеґрації у формі 

мультикультуралізму, це стане досить цікавим його різновидом, оскільки по 

суті означатиме не мульти-, а лише бікультуралізм. 

 Сінґапур і як частина британської колонії і як незалежна держава (із 

1965 р.) приймав і приймає зараз велику кількість імміґрантів переважно із 

Китаю, Малазії, Індії, Індонезії та інших Азійських країн. Як і в більшості 
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економічно розвинених країн приріст населення тут відбувається за не рахунок 

природного приросту, а завдяки імміґрації. Імміґраційна політика Сінґапуру 

базується на законі “Про імміґрацію” 1966 р.
22

 і законі “Про найм 

працівників”
23
, кожен з яких з того часу доповнювався поправками близько 

десять разів. Імміґраційна політика країни підпорядкована ідеї економічного 

процвітання та принципу “максимальної економічної вигоди при мінімальних 

затратах”, зокрема, на інтеґрацію імміґрантів, більшість яких тимчасові. Тому 

активно заохочується імміґрація представників тих етнічних груп, які вже є в 

країні (принцип збільшення кількості населення при збереженні етнічного 

співідношення), а також визначаються три основні катеґорії бажаних 

імміґрантів: некваліфіковані працівники, висококваліфіковані і “обдаровані” 

працівники та студенти. При згаданому заохоченні імміґрації одночасно, ще від 

1919 р. відбувається її жорсткий контроль (особливо стосовно нелеґальної 

імміґрації) та реґулювання (міґрація членів сімей імміґрантів дозволена, до 

прикладу, тільки другій і частково третій катеґорії імміґрантів) [103]. 

 Хоча етнічний склад Сінґапуру залишається порівняно сталим, у країні, 

все ж з’являється потреба інтеґрації нових імміґрантів, зокрема, через 

зростаючу їх кількість. З цією метою у 2009 р. створено Національну раду з 

питань інтеґрації, яка займається пропаґандою мультикультурної інтеґрації (не 

вживаючи, однак, цього терміну) через підтримку етно-культурної розмаїтості, 

розвиток інтеркультурної освіти, соціальну рівність. При цьому наголос 

робиться на двосторонності процесу інтеґрації імміґрантів, в якому активну 

участь має брати і місцеве населення, а вивчення англійської мови (однієї із 

чотирьох офіційних) розглядається як засіб спрощення міжкультурної 

взаємодії, а не асиміляції [79]. Проте, така стратеґія не виглядає особливо 

перспективною оскільки, по-перше, уряд, для контролю над населенням, 

паралельно намагається на основі різних соціокультурних груп створити єдину 

культуру та сінґапурську ідентичність — провести асиміляцію за схемою 

                                                           
22

 Immigration act of Singapore. Available from: <http://www.aseanhrmech.org/ downloads/singapore-Immigration_ 

Act_Of_Singapore.pdf> 

Amendments to the Immigration Act. Available from: <http://www.getformesingapore.com/ previous2004/ 241104_ 

amendmentstotheimmigrationact.htm> 
23

 Employment Act. Available from: <http://statutes.agc.gov.sg/non_version/cgi-bin/ cgi_retrieve.pl? actno= 

REVED-91&doctitle=EMPLOYMENT%20ACT%0A&date=latest&method=part> 



А+В+С=D. По-друге, місцеве населення не вважає за необхідне витрачати 

державні гроші на інтеґрацію імміґрантів, важаючи доречною асиміляцію за 

схемою А+В+C=A, оскільки “Сінґапур для того, щоб заробляти гроші, а за 

культурною інтеґрацією треба їхати до Австралії чи Канади” [96] і по-третє, 

більшість імміґрантів у країні — тимчасові трудові або освітні імміґранти, а 

тому, не відчувають особливої потреби якось ще інтеґруватись, крім як 

економічно. 

 ОАЕ стали країною імміґрації у 1970-их рр. З утворенням незалежної 

федерації ОАЕ у 1971 р. до країни на нафтові промисли почали з’їжджатися 

трудові імміґранти (в основному, чоловіки) з Індії, Пакистану, Шрі-Ланки, 

Банґладеш, Філіпін та арабських країн (Йорданії, Палестини, Єгипту) [98]. 

Імміґраційна політика ОАЕ реґулюється Федеральним законом про імміґрацію і 

проживання 1973 р.
24
, до якого вносились поправки у 1985 р., що робили 

правила імміґрації жорсткішими і служили поставленому дещо раніше 

завданню скорочення кількості імміґрантів у країні. Поправки 1996 р. 

спрямовані на боротьбу з нелеґальною імміґрацією і вдосконаленню політики 

стосовно іноземців, що “можуть становити соціальну та економічну загрозу для 

країни” [34]. 

 Політика інтеґрації імміґрантів не прописана у імміґраційному 

законодавстві, а на сьогодні підпорядковується тільки принципам Декларації 

Абу Дабі
25
, що передбачають сприяння контрактним працівникам-імміґрантам, 

які й становлять основу імміґрації в ОАЕ. Наголос робиться на вивченні 

арабської мови, сприянні успішній інтеґрації у ринок праці, допомозі при 

переказі грошей додому та полегшенні реінтеґрації на батьківщині. Отже, у 

випадку ОАЕ йдеться лише про диференційне включення імміґрантів, 

здебільшого, в економічну сферу, оскільки об’єктом виступає власне трудова 

тимчасова імміґрація, а інші види імміґрації не беруться до уваги через їх 

порівняно незначний обсяг. 

                                                           
24

 Employment Act. Available from: <http://statutes.agc.gov.sg/non_version/cgi-bin/ cgi_retrieve.pl? actno= 

REVED-91&doctitle=EMPLOYMENT%20ACT%0A&date=latest&method=part> 
25
Декларація Абу Дабі підписана у січні 2008 р двадцятьма азійськими країнами еміґрації та імміґрації і 

засвідчує прагнення тіснішої та ефективнішої економічної співпраці та допомоги контрактним працівникам-

імміґрантам у питаннях соціально-економічної інтеґрації та реінтеґрації після повернення додому [105] 



 Країною імміґрації Саудівська Аравія стала ще у 1930-их. рр. коли із 

розвитком нафтової промисловості країні стали необхідні іноземні працівники. 

Ця потреба зменшилась у зв’язку із економічним спадом сер. 1980-их рр. та 

подальшою участю у війні у Перській Затоці, що привело до поступового 

обмеження імміґрації (до обмежувальних заходів належить, зокрема, і закон 

“Про запобігання імміґрації терористів” 2003 р.
26
) та проведення із сер. 1990-

их рр. політики “саудизації” ринку праці. Така політика виявилась не успішною 

оскільки на сьогодні економіка держави і надалі залежить від іноземної робочої 

сили. Основа імміґрації в Саудівській Аравії це трудові некваліфіковані 

імміґранти із країн Південної і Південно-Східної Азії та деяких Африканських 

країн та трудові висококваліфіковані імміґранти із “Західних” країн 

(здебільшого США та Великобританії). Реґіони походження імміґрантів вибрані 

не випадково адже метою було запросити імміґрантів, які не матимуть намірів 

осісти у країні, створити свої об’єднання та претендувати на особливі права, 

саме тому не запрошувались імміґранти із інших арабських країн, що схильні 

до такої поведінки. 

 Саудівська Аравія не є учасником ні міжнародних, ні реґіональних угод 

що стосуються біженців, проте, країна приймає біженців і пошукувачів 

притулку із сусідніх країн, зокрема із Еритреї у межах так званої “імміґраційної 

дипломатії”, що розглядається як спосіб реґіональної інтеґрації. 

 Визначеної політики інтеґрації імміґрантів як такої у країні не існує до 

сьогодні, як, очевидно, і потреби в ній, оскільки вся імміґрація розглядається 

владою виключно як тимчасова. Перший закон про захист прав імміґрантів був 

прийнятий лише у 1992 р. Включення саудівських імміґрантів відбувається 

тільки у ринок праці, у всіх інших сферах сповідується ідея їх сеґреиації. За 

законом 2004 р. вперше надано імміґрантам право на отримання громадянства, 

але лише тим, які відповідають економічним потребам країни і при умові 

повної асиміляції у приймаючому суспільстві [81; 97]. 

 Російська Федерація зазнала значних імміґраційних потоків із розпадом 

СРСР. На початку 1990-их рр. 80 % російських імміґрантів становили росіяни, 
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що повертались на батьківщину із інших країн-колишніх республік, решта — 

переважно біженці із “гарячих точок” на території колишнього СРСР. У 2000-

их рр. Частка реімміґрантів та біженців дещо зменшилась, натомість, 

збільшились потоки економічних імміґрантів, а до країн походження 

(Азербайжан, Казахстан, Таджикистан, Україна) додались країни “далекого 

зарубіжжя” Азії і Африки [80; 31]. До 2002 р. міґраційна політика Росії 

спрямовувалась здебільшого на регулювання вимушеної міґрації. Закон “Про 

правове становище іноземних громадян у Російській Федерації”
27

 (зі змінами 

2007 р) спрямований на посилення контролю над нелеґальною імміґрацією, 

ускладнення імміґраційгої процедури та реґулювання трудової зайнятості 

імміґрантів. Із 2006 р. в Росії діє програма заохочення реімміґрації етнічних 

росіян, проте, програма працює за принципом селективної імміґрації: 

імміґрантів відповідно до їх професійних здібностей запрошують у конкретні 

реґіони країни, що визначаються потребами місцевих ринків праці [15, с. 54-

55]. у 2007 р. вступив у дію новий закон “Про облік іноземців та осіб без 

громадянства”
28
, та зміни до закону 2002 р. Нова імміґраційна політика Росії 

спрямована, перш за все, на регулювання трудової (тимчасової і повторюваної) 

імміґрації полегшує процедуру реєстрації імміґрантів та отримання дозволу на 

працевлаштування. 

 Із питань інтеґрації імміґрантів у російському законодавстві регулюється 

тільки ті, які пов’язані із ринком праці, що є ознакою політики диференційного 

включення. У всіх інших питаннях державні органи використовують підхід, що 

є реактивним стосовно конкретних проблем, які виникають в імміґраційній 

сфері, офіційної ж стратеґії інтеґрації імміґрантів у країні не існує. 

Асиміляційний підхід не сприймається національними меншинами (особливо 

тими, що не є результатом імміґрації, а історично проживають на території 

Росії) [25], хоча певні спільноти імміґрантів (російськомовні, православні 
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європейської раси) здебільшого не знаходять проблем в адаптації через 

асиміляцію. Проблема соціокультурної адаптації виникають переважно у 

імміґрантів-мусульман не європейської раси, саме їх як “інших” найчастіше 

відмовляється інтеґрувати місцеве населення. Е. Паін (E. Pain) зазначає, що 

особливістю інтеґраційних проблем російських імміґрантів-мусульман є те, що 

саме приймаюче суспільство не має ні засобів, ні бажання їх інтеґрувати, на 

відміну від мусульман у Західній Європі, де спротив є більшим з боку самих 

імміґрантів-мусульман [80]. За таких умов мультикультурний підхід в інтеґрації 

імміґрантів у Росії видається не на часі, натомість, у країні не закріплена 

законодавчо, проте, фактично існує політика диференційного включення 

переважно в економічну сферу. 

 Як і Росія 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 [20, с. 320, 487]. Перші кроки в імміґраційній політиці Україна 

зробила законами “Про біженців” (1993 р.)
29
, та “Про правовий статус 

іноземців” (1994 р.)
30

, але перший, основний і діючий на сьогодні закон “Про 

імміґрацію” прийнято лише 2001 р.
31

 (із змінами стосовно регулювання 

реімміґрації українців 2005 р.
32

 та вимушеної імміґрацї 2009 р.
33
. 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 
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імміґрантів, біженці. У 2001 р. прийнято також поправки до закону “Про 

правовий статус іноземців”, що регулюють питання нелеґальної імміґрації та 

новий закон “Про біженців”
34
, 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, 

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. [66]. З огляду на імміґраційну політику 

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

диференційного включення. 

 Сучасна імміґраційна політика Японії базується на двох основних 

законах: Законі про реєстрацію іноземців 1952 р. та Законі про контроль над 

імміґрацією 1951 р.
35
, поправки до якого були внесені у 1989 р. і, зокрема, 

регулювали леґальне перебування і працевлаштування нащадків імміґрантів та 

                                                           
34

 Закон України «Про біженців» вiд 21.06.2001 № 2557-III // Відомості Верховної Ради України. — 2001. — 

№47. — ст. 250. Доступний з <http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi> 
35

 Immigration Control and Refugee Recognition Act (Cabinet Order No. 319 of 1951). Available from: < http:// 

www.cas.go.jp/jp/seisaku/hourei/data/icrra.pdf> 



покарання працедавців нелеґальних імміґрантів, а також визначали за пріоритет 

імміґрацію висококваліфікованих працівників над некваліфікованими, а у 

2003 р. Японія прийняла закон “Про боротьбу із нелеґальною імміґрацією” [11; 

99, с. 93]. Японія є порівняно етнічно-гомогенною країною і традиційно не 

визнає себе країною імміґрації, проте, старіння населення змусило її владу у 

сер. 1990-их рр. задуматись над економічною доцільністю допуску імміґрантів. 

Основними групами імміґрантів в Японії є “старожили” китайці та корейці, що 

залишились тут після Другої світової війни і їх нащадки та “нові” японські 

реімміґранти із Південної Америки (переважно, бразильці). 

 Основним, а точніше, єдиним завданням інтеґрації імміґрантів у Японії на 

державному рівні є входження на рівних умовах із місцевим населенням у 

ринок праці. Причому такі зусилля прикладаються тільки стосовно леґальних 

імміґрантів-контрактників [56]. Іншою важливою сферою інтеґрації є 

культурна, в основному, це стосується освіти і японської мови. Інтеґрація 

японських імміґрантів — це диференційне включення (лише до економічної та 

частково культурної сфер суспільного життя), що вимагає повної асиміляції до 

японського суспільства у зазначених вимірах. Питаннями інтеґрації в інші 

сфери суспільного життя та збереження попередніх культурних ідентичностей 

імміґрантів в Японії займаються здебільшого неурядові організації та етно-

релігійні об’єднання, що добиваються впровадження певних практик 

мультикультуралізму (як от, інтеркультурна освіта). У 2001 р. у місті Хамамацу 

зроблено спробу поглибити інтеґраційні процеси (запроваджено проект 

ґлобального міста, Global City Vision). Однак, певні елементи 

мультикультуралізму тут впроваджуються силами лише громадських 

організацій, а муніципальна влада, здебільшого, залишається осторонь. Таку 

локальну інтеґраційну політику японці назвали “косметичним 

мультикультуралізмом” [45; 102]. Очевидно, що проект із впровадження 

мультикультурних практик в одному із міст Японії виявився невдалим оскільки 

не викликав зацікавлення ні муніципальної ні національної влади. Це можна 

розглядати як свідчення того, що держава у таких змінах на сьогодні не 



відчуває потреби, а вважає за необхідне (і можливе) підтримання наявної 

стратеґії інтеґрації імміґрантів. 

 Імміґраційна історія Гани почалась ще до здобуття у 1957 р. незалежності 

від Великобританії. Основою імміґрації до цієї країни є трудові імміґрати з 

інших африканських країн (здебільшого, з Тоґо, Верхньої Вольти (тепер 

Буркіна Фасо) і Ніґерії), що працюють на діамантових і золотих копальнях, 

сільськогосподарських роботах тощо. Економічний спад 1960-их рр. спричинив 

потребу реґулювання трудової імміґрації, а початок імміґраційному 

законодавству Гани поклав Закон про іноземців 1963 р. (із найсуттєвішими 

поправками 1965 і 1974 рр.)
36
. У 2000 р. прийнято новий закон “Про 

імміґрацію”
37

 (із поправками 2001 р.)
38
. Цей закон став першим цілісним 

документом міжнародного зразка, що синтезував закон 1963 р., численні 

поправки до нього і низку нових положень. До імміґраційного законодавства, 

зокрема, включались питання прийому біженців, положення про боротьбу із 

нелеґальною імміґрацією; закон також лібералізує імміґраційну процедуру, 

надає право на проживання у країні на “невизначений” термін і водить систему 

квот стосовно трудової імміґрації. Крім того, одним із найважливіших нових 

положень є визначення пріоритетних катеґорій імміґрантів для надання їм 

права постійного проживання і громадянства. Такими катеґоріями є колишні 

громадяни країни, які змінили громадянство та “особи африканського 

походження, що проживають у закордонних діаспорах”. Це положення є досить 

оригінальним для імміґраційного законодавства і служить ідеї пан-

африканізму
39
. Незважаючи на тривалу досвід імміґрації та імміґраційного 

реґулювання Гана на сьогодні не має державної політики інтеґрації імміґрантів. 

 Закон про імміґрацію визначає тільки економічну сферу як простір для 

інтеґрації хоча і не вживає цього терміну — це свідчить про фактичну політику 

диференційного включення. З іншого боку, задекларовані у законі 2000 р. ідеї 
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пан-африканізму передбачають пошуки спільних африканських коренів, а отже, 

потенційну стратеґію асиміляції (стосовно африканців). Соціокультурною 

інтеґрацією імміґрантів у Гані переймаються переважно неформальні спілки на 

неурядові організації у складі імміґрантів-старожилів, які намагаються 

адаптувати нових імміґранів за моделлю творення діаспор — підтримувати їх 

власну культуру і навчаючи жити в новій, будучи її частиною [29]. Така модель 

адаптації не корелюється ні з фактичною політикою диференційного 

включення, ні з потенційною політикою асиміляції, а скоріше із політикою 

мультикультуралізму про яку наразі не може йти мова, тому інтеґрація 

імміґрантів у Гані є досить проблематичним процесом без визначеної мети. 

 Колишня французька колонія (до 1960 р.) Кот д’Івуар із здобуттям 

незалежності стала країною здебільшого трудової імміґрації для імміґрантів із 

сусідніх країн (переважно із Малі та Буркіна Фасо), яких країна потребувала 

для роботи на кавових і какао плантаціях та діамантових копальнях. 

Обмежувати імміґрацію у Кот д’Івуарі почали із 1978 р. із проголошення 

політики “івуаризації” — залучення в імміґраційні потоки реімміґрантів із 

інших країн, що мають івуарійське походження [38, с. 52-55].  

Із смерттю першого і незмінного протягом 33 років президента у 1993 р. у 

країні почався етно-політичний конфлікт, в якому імміґрація зіграла не останню 

роль. Боротьба за владу розгорнулась між етнічною групою акан, до якої 

належав перший президент і яка проживає у центральній та південній частині 

країни, сповідує християнство і становить близько 42 % населення та іншими 

етнічними групами, які живуть на півночі, сповідують іслам і регулярно 

поповнюються імміґрантами із етнічно і культурно споріднених країн (близько 

70 % імміґрантів зосереджено у цій частині країни). Із сер. 1990-их рр точаться 

суперечки стосовно визначення поняття “івуарієць”: якщо раніше сюди 

належали всі громадяни країни, то тепер правляча група акан проголосила 

доктрину “Ivoirité” (івуаріте, (етнічної чистоти івуарійців), яка визнає 

івуарійцями лише громадян країни, чиї батьки також були її громадянами і які 

не мають досвіду зміни громадянства. Ця доктрина була спрямована проти 

імміґрантської півночі загалом, а, зокрема, про проти кандидата у президенти, 



якого підтримувала ця частина населення і який не відповідав новим 

параметрам івуарійності. На виборах 2000 р. цей кандидат програв, а 

невдоволенність його виборців програшем і їх протести поклали початок 

зброєному конфлікту. Політика дискримінації півночі продовжилась. 

Мусульман, що мають громадянство вважають “ворогами із середини”, а тих, 

що імміґрують — “ворогами ззовні”, хоча формально ведуться переговори із 

сусідніми країнами стосовно врегулювання питань імміґрації [62; 75]. 

До сер. 1990-их рр. інтеґрація імміґрантів як і у Гані відбувалась за 

стратратеґією диференційного включення (економічного), а на сучасному етапі, 

як бачимо, у Кот д’Івуарі існує рідкісна на сьогодні політика адаптації (не 

“інтеґрації”, оскільки не спрямована на успішну взаємодію) — політика 

сеґраґації імміґрантів. 

 Подібно до Великобританії Франція отримала статус країни імміґрації 

переважно у спадок від своєї колоніальної історії. Перші десятиліття після 

розпаду колоніальної імперії Франція заохочувала трудову імміґрацію з країн 

колишніх колоній у зв’язку з потребами економіки. До 1993 р. у Франції діяло 

досить ліберальне право “крові” стосовно набуття французького громадянства 

дітьми імміґрантів [17, с. 28-29]. Проте, згодом на це право почали накладати 

обмеження, а 2003 р. Франція прийняла зміни до імміґраційного 

законодавства
40
, що передбачали обмеження імміґрації. Крім того, з кінця 1970-

их рр. Франція має на озброєнні не особливо успішну політику “добровільного 

повернення”, яка стосується імміґрантів з колишніх колоній та інших країн-

постачальників найбільшої кількості французьких імміґрантів та передбачає 

підготовку спеціалістів, фінансову підтримку повернення та заохочення 

грошових вливань у розвиток країни еміґрації [68]. Подібно до 

республіканської політики інтеґрації стосовно своїх історичних областей 

Франція обрала стратеґія асиміляції й стосовно імміґрантських меншин, маючи 

на меті влити їх у єдиний французький народ позбавивши попередніх етно-

культурних ідентичностей.  
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Політика асиміляції досить успішно втілюється, зокрема, через систему 

освіти, шляхом навчання протягом року у спеціальних “класах французької 

культури”, що є обов’язковим перед переведенням у звичайні класи. Проте, 

діти імміґрантів все ж мають можливість вивчати рідну мову, але не в межах 

інтеркультурної освіти у школі, а на окремих курсах, чи у спеціалізованих 

школах [24, с. 61; 16, с. 106]. Оскільки слово “імміґрант” (immigre) у Франції 

практично синонім слова “мусульманин”, то французький “плавильний казан” 

запрацював без врахування релігійних відмінностей. Релігійне питання було 

вирішено шляхом секуляризації держави, а інтеґрацію мусульман-імміґрантів у 

соціокультурне життя проголосили на принципах, що не суперечать 

республіканському ладу. Але оминути проблему не означає її вирішити. 

Уявлення про нове “братерство” (fraternite) по-французьки актуальне і сьогодні 

так як “брати”-мусульмани виявилися неготовими відмовитись від своїх 

релігійних ідентичностей і практик, а їх існування суперечить теорії 

асимільованого суспільства [61, с. 170-185; 17; 47]. Отже, політика повної 

асиміляції, очевидно, дала збій, оскільки уряду Франції не вдалось провести 

релігійну асиміляцію і, як показує досвід, навряд чи вдастся змусити 

мусульманські спільноти роз’їхатись назад по країнах еміґрації. Єдиним 

мирним шляхом видається часткове запровадження мультикультурних практик 

у релігійній сфері, принаймні, стосовно імміґрантів, які сповідують іслам. 

 З дня свого заснування у 1948 р. Ізраїль став країною імміґрації 

проголосивши ідеологію утворення держави на основі реімміґрації етнічних 

євреїв та їх нащадків до “землі обітованної”. Імміґраційна політика країни 

базується на законі “Про громадянство”
41

 та законі “Про повернення”
42

 1950 р. 

(із поправками 1954 р.), що закріплюють законодавчо згадану ідеологію 

повернення та визначають право на ізраїльське громадянство реімміґрантів, а із 

поправками 1970 р. до останнього закону — і для членів сімей реімміґрантів, 

що не є етнічними євреями. Питання інтеґрації почали розглядатись з 
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поч. 1950-их рр. і Конференція з культурної інтеґрації 1956 р.
43

 визначала дві 

основні сфери ефективної інтеґрації: освіта (і для дітей і для дорослих) і 

військова служба (до якої залучаються і чоловіки і жінки). Якщо перша є 

досить поширеним засобом інтеґрації у різних країнах імміґрації, то друга — 

унікальна. З самого початку інтеґраційна політика проголошена як “плавильний 

казан” на основі єврейської культури. із 1968 р. питаннями інтеґрації 

займається Міністерство абсорбції імміґрантів. Визначено два шляхи інтеґрації: 

“пряма абсорбція” — держава забезпечує імміґрантів фінансовою допомогою, а 

організацією процесу входження в нове суспільство займається або сам 

імміґрант, або його родичі чи знайомі, які вже проживають в Ізраїлі; другий 

шлях — “абсорбційні центри”, в рамках яких держава забезпечує імміґранта 

конкретним житлом, робочим місцем, а також доступом до всіх державних 

інституцій і зобов’язує пройти програму культурної інтеґрації (“улпан”), 

основою якої є вивчення мови іврит і засвоєння цінностей єврейського 

суспільства; ця програма є обов’язковою для всіх реімміґрантів. В країні 

існують так звані “кібуци” — спеціальні абсорбційні центри, табори-комуни, де 

на засадах рівності і “загального блага” живе і працює молодь 17-35 років [64]. 

 Стратеґія повної асиміляції і сьогодні працює в Ізраїлі проте, не без 

проблем. Імміґрація значних етнокультурних груп як от “чорних пантер” 

(вихідці із країн Північної Африки) у 1960-1970-их рр. чи громадян колишнього 

СРСР у 1990-их рр. привела до того, що вони почали претендувати на право 

часткового збереження попередніх культурних ідентичностей [99, с. 68-72]. 

Крім того, у країні існує проблема кавказьких євреїв (близько 10 % населення), 

замкнутої етнічної спільноти, що слабо піддається асиміляції [60] і арабської 

спільноти (близько 20 % населення), яка існувала на території Ізраїлю ще до 

його заснування і тому не бачить сенсу у своїй асиміляції у чужу єврейську 

культуру [91]. Стосовно кавказьких євреїв, то держава намагається інтеґрувати 

їх через так звані “програми втручання”, які покликані послаблювати внутрішні 

сімейно-родинні зв’язки і виводити членів спільноти у ширше суспільство 
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Ізраїлю. Арабів же інтеґрують через економічну сферу, яка для них самих є 

дуже важливою. Крім реімміґрації в Ізраїлі існує ще й трудова імміґрація 

неєврейського населення, але через незначний її відсоток і тимчасовий характер 

питання інтеґрації цих імміґрантів не набуло національної ваги. 

 Хоча суспільство Ізраїлю (за винятком арабської його частини) прийнято 

вважати етнічно однорідним, але на сучасному етапі це не зовсім так. 

Дозволивши набуття громадянства членам сімей реімміґрантів, які не є євреями 

влада країни тим самим створила умови для перетворення Ізраїлю на 

мультиетнічну країну, а дозволивши часткове збереження попередніх 

культурних ідентичностей імміґрантам-неєвреям в межах їх етно-культурних 

груп — на мультикультурну країну. Таким чином постає питання, чи стратеґія 

асиміляції культурно відмінних, але етнічно однорідних імміґрантів, яка на 

сьогодні ще є досить успішною залишатиметься такою і у майбутньому для 

ентічно і культурно відмінних спільнот імміґратів, чи все ж інтеґраційні 

практики перейдуть у площину мультикультуралізму.  

 На країну імміґрації Греція почала перетворюватись у 1991 р. з 

поваленням комуністичного режиму в Албанії, вихідці з якої за кількістю 

становлять більне ніж половину всіх грецьких імміґрантів. Протягом 1990-их рр 

імміґрація у Греції кількісно зростала поруч із негативним ставленням до неї 

місцевого населення, що привело до виключення імміґрантів з усіх сфер 

суспільного життя окрім ринку праці (часто нелеґального). Імміґраційний закон 

1991 р. був спрямований лише на визначення умов допуску імміґрантів 

(найбажанішими як тоді так зараз визначались грецькі реімміґранти з усього 

світу) і на охорону кордонів так само як і новий закон 2001 р. (із поправками 

2002 р. та 2003 р.)
44
, що вже обмежував імміґрацію, але все ще не містив 

положень про інтеґрацію імміґрантів. За свою імміґраційну історію Греція 

провела три хвилі леґалізації нелеґальних імміґрантів у 1997 р., 2001 р. та 

2005 р. [57; 30; 51]. Першою спробою вирішити питання інтеґрації законодавчо 
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став імміґраційний закон 2005 р.
45
, який двома статтями заклав основні 

принципи інтеґрації імміґрантів. Найважливіші серед них — це недопущення 

дискримінаційних проявів на основі будь-яких відмінностей та рівність 

імміґрантів у всіх сферах суспільного та культурного життя Греції. Цікавим є 

ставлення до культурних відмінностей. З спочатку їх захист і збереження 

декларується як один із пріоритетів, але з пізніше кілька разів наголошується на 

посиленому вивченні грецької мови та входженні в грецьку культуру. У Греції 

одночасно зароджується інтеркультурна освіта і продовжуються асиміляційні 

практики (як от, зміна албанцями імен на грецькі чи прийняття ними 

православ’я) [63; 51]. 

В 1990-их рр. Греція фактично проводила політику диференційного 

включення, оскільки ідея асиміляції наштовхувалась на громадське 

несприйняття і намагання сеґреґувати імміґрантів. Країна досі не виробила 

єдиної офіційної стратегії інтеґраційної політики стосовно імміґрантів. З одного 

боку, все ж не може відійти від асиміляціної (стосовно імміґрантів) ідеї “одна 

нація — одна держава”, але з іншого, спостерігаються певні практики 

мультикультуралізму, такі як елементи інтеркультурної освіти чи законодавче 

закріплення “культурних свобод” імміґрантських спільнот.  

 Вперше потреба виробити міґраційну політику у Польщі виникла на 

початку 1990-их рр. з падінням комуністичного режиму і відкриттям кордонів. 

Але на той час єдиним кроком стало підписання міжнародних документів 

стосовно питань біженців. Перший закон “Про іноземців” у Польщі прийняли у 

1997 р. В рамках узгодження законодавства із новими вимогами у зв’язку із 

вступом до ЄС у 2001 р. до нього були внесені поправки, які, зокрема, 

стосувались правил прийому біженців та визння “безпечної третьої країни” і 

“безпечної країни походження”. У 2003 р. були прийняті “Закон про захист 

іноземців у Республіці Польща” та новий “Закон про іноземців”
46
. В 

останньому (із внесеними поправками 2005 р.), зокрема, сконцентровано увагу 

на введені візового режиму при підготовці до входження у Шенґенську зону, 
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охороні кордонів і визначенні пріоритетних катеґорій імміґрантів для допуску у 

країну (в основному кваліфіковані працівники, творча інтеліґенція, члени сімей 

імміґрантів та, окремо, сезонні працівники). Крім того, надавалось “право 

землі” дітям імміґрантів та знімались економічні вимоги для отримання дозволу 

на постійне проживання. Також новим законодавством передбачалось 

проведення першої леґалізації працюючих імміґрантів. У 2004 р. у Польщі 

запроваджено спеціальний статус “толерантного перебування” (переважно для 

імміґрантів із Чечні), що не надає їм прав біженців, але і не забороняє 

перебування у країні [59; 35]. 

 До 1989 р. Польща сповідувала ідею “одна держава — один народ”, що 

передбачала асиміляцію етнічних меншин та тих імміґрантів, яким все ж 

вдавалось проникнути до “закритої” країни. Початок 1990-их рр. відзначився 

своєрідною ейфорією стосовно відкритих кордонів та появи іноземців у 

традиційно однорідному суспільстві. У цей період послабились асиміляційні 

зусилля держави стосовно імміґрантів. Із середини 1990-их рр.починається 

вироблення польської імміґраційної політики, що збігається у часі із 

посиленням антиімміґраційних настроїв у суспільстві і вимогами повернутись 

до стратеґії асиміляції. З іншого боку із поч. 2000-их рр. у Польщі (особливо у 

системі освіти) визрівають ідеї впровадження певних практик 

мультикультуралізму.  

 Незважаючи на постійну потребу визначитись стосовно питання 

інтеґрації імміґрантів Польща на сьогодні не має відповідної законодавчо 

закріпленої стратеґії. Одна з останніх, відносно гомогенних (в етнічному плані) 

країн Європи досі стоїть перед вибором між асиміляцією, 

мультикультуралізмом і, можливо, диференційним включенням. Причиною 

такої невизначеності є, очевидно, досить недавня імміґраційна історія країни, 

порівняно невелика процентна частка імміґрантів у суспільстві та тимчасовий, 

здебільшого, характер імміґрацій, що не потребує, з точки зору польських 

законодавців, інтеґраційних зусиль. Діяльність же неурядових організацій у 

питаннях інтеґрації імміґрантів переважно зосереджена на таких катеґоріях як 

біженці та, меншою мірою, польські репатріанти, залишаючи без уваги 



тимчасових трудових імміґрантів. Представниками останнього виду імміґрації у 

Польщі є найзначніша імміґрантська спільнота — українці, що за даними 

досліджень успішно адаптуються у нових умовах шляхом асиміляції. Другою 

значною групою є в’єтнамці, частина яких (“еліта”) адаптується через творення 

діаспор (за нашою термінолоґією), а решта добровільно сеґраґується. Остання 

модель адаптації притаманна також польським імміґрантам із “західних” країн 

(в основному США та Великобританії) [49; 27; 50]. 

Загалом, на сьогодні міґраційна політика Польщі зосереджена переважно 

на питаннях контролю кордонів, захисті біженців, репатріації етнічних поляків 

та реґулюванні міґраційних потоків у межах ЄС. Політика ж інтеґрації 

імміґрантів у Польщі досі не вироблена так само, як і довготермінова стратеґія 

міґраційної політики загалом, вона, як і на початку 1990-их рр., залишається 

реактивною відносно змін у сфері міґрації, що стосуються Польщі. 

 Вперше потребу у спільній імміґраційній політиці країни ЄЕС засвідчили 

підписанням Шенґенської угоди
47

 1985 р. (вступила у дію у 1990 р.), що, 

здебільшого, передбачала охорону спільних зовнішніх кордонів від нелеґальної 

імміґрації та реґулювання економічної імміґрації. Одне із найважливіших 

питань — прийом біженців — у країнах ЄС реґулюється Дублінською 

конвенцією 1990 р. (вступила у дію 1997 р.), яка зокрема визначає правила 

надання притулку першою країною в’їзду, визначення “третьої безпечної 

країни” і “безпечної країни походження”. Ці питання розвинуті і в 

Маастріхтському договорі
48

 1992 р. (набув чинності 1993 р.) про створення 

Європейського Союзу. Цей договір містить також положення про необхідність 

впровадити спільну політику імміґрації та притулку. 

 Амстердамський договір
49

 1997 р. (вступив у дію 1999 р.) вперше 

визначив компетенцію Європейської Союзу у сферах спільної міґраційної, 

візової політики й політики притулку, вільного пересування осіб і реґулювання 
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перетину зовнішніх кордонів ЄС, захисту прав громадян третіх країн. 

Економічна імміґрація на територію Європейського Союзу також є частиною 

спільної економічної політики, визначеної цим договором [5, с. 48–52].  

 У 2000 р. у Ніцці була прийнята Хартія ЄС стосовно основних прав 

людини, що стала потенційню основою подальшого вироблення політики 

інтеґрації імміґрантів у ЄС
50
. Важливим для спільної імміґраційної політики ЄС 

є також питання міґрації членів сімей імміґрантів. Їх статусу і правовому 

реґулюванню перебування цієї катеґорії імміґрантів в ЄС присв’ячена 

Директива про об’єднання сімей імміґрантів 2003 р. [99, с. 149-150]. Із 2005 р. 

між державами-учасниціями ЄС велися переговори стосовно вироблення 

спільного імміґраційного законодавства, що закінчились 2008 р. ухваленням 

Європейським парламентом лише Закону про протидію нелеґальній імміґрації, 

який, однак не стосується інших видів імміґрації і є обов’язковим тільки для 

країн учасниць Шенґенської угоди [40]. Ліссабонська угода 2007 р.
51

 

(ратифікований у 2009 р.) уніфікує візову політику, політику притулку, 

контролю над нелеґальною імміґрацією і торгівлею людьми, регулює питання 

забезпечення прав леґальних (переважно, трудових) імміґрантів і членів їх 

сімей і необхідності підписання договорів про реадмісію із третіми країнами. 

Спільна міґрацйна політика, загалом, орієнтована на захист спільних зовнішніх 

кордонів при усуненні внутрішніх та на успішний менеджмент міґраційних 

потоків на всіх рівнях і “справедливе” ставлення до всіх леґальних імміґрантів. 

Крім того, окремим положенням вперше частиною спільної імміґраційної 

політики ЄС визначено пропоґанду інтеґрації імміґрантів із третіх країн. 

 За імміґраційну політику ЄС, загалом, відповідає Європейська комісія, 

проте, спільної політики інтеґрації ЄС як такої не існує — це питання віддане 

до компетенції національних урядів. Спільними для більшості країн ЄС є 

економічна потреба в імміґрації та відмова визнавати себе країнами імміґрації а 

також визнання принципів поводження із біженцями і пошукувачами притулку. 

Економічний характер імміґрації зумовлює першочерговість інтеґрації 
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імміґрантів в економічну сферу. Крім того, ведеться пропаґанда впровадження 

практик інтеркультурної освіти в різних країнах ЄС, але єдиний підхід до 

інтеґрації імміґрантів в ЄС знаходиться у зародковому стані, очевидно, через те, 

що спектр національний стратеґій у країнах-членах є на сьогодні занадто 

широкий [85, с. 137-151; 39, с. 114-129; 74]. Європейська система оцінки 

інтеґраційної політики (МІРЕХ) показала, що на 2007 р. найуспішнішими у цій 

сфері були такі члени ЄС як Швеція та Португалія, а найменш успішними Кіпр 

та Латвія [65, с. 14].  

 З часу розвитку імміґраційного законодавства у світі найпоширенішими 

стратеґіями інтеґрації імміґрантів (задекларованими чи ні) стали асиміляція та 

диференційне включення/виключення. Частина описаних нами країн 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 3. 

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 3. Хронологічна заміна видів політики адаптації імміґрантів. 

  

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 [76]. 

 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” [53, 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” [83, 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 [70]). 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. 

 Повертаючись до питання співвідношення політик інтеґрації імміґрантів 

із моделями їх соціокультурної адаптації та моделями громадянства стосовно 

імміґрантів хочемо зазначити, що з політикою асиміляції найкраще 



корелюється модель адаптації з аналоґічною назвою, а також, з деяким 

відхиленням (перш за все, це — неуспішність засвоєння імміґрантами практик і 

цінностей приймаючого суспільства) і модель марґіналізації
52
. Модель 

сеґреґації є оранічною для держав з адаптаційною політикою диференційного 

включення та сеґреґації (яка на сьогодні є досить рідкісною). Щодо політики 

мультикультуралізму, то їй найадекватніше відповідає модель творення діаспор 

та, з певним відхиленням, модель добровільної сеґреґації. А відхиленням тут 

можна вважати замкнутість імміґрантських спільнот. Політики асиміляції та, 

частково, диференційного включення/виключення не завжди виправдовує себе 

оскільки задовольняє переважно інтереси та потреби приймаючого суспільства, 

а політика мультикультуралізму — бо захищає інтереси та задовольняє потреби 

перш за все імміґрантських спільнот. Тобто, і в перших двох і в третьому 

випадку політика адаптації імміґрантів є односторонньо направленою, і, 

очевидно, потребує вироблення якогось нового її виду. Політика ж сеґреґації 

(або повного виключення) на сьогодні є досить рідкісною і корелюється, в 

основному, із такою ж моделлю соціокультурної адаптації імміґантів. Крім 

того, як бачимо, модель протесту залишається поки що без нормативної 

відповіді. І на це є певні причини. 

 Хронологічно цю модель можна вважати “наймолодшою”, а тому, 

природно, що потрібен певний час для вироблення відповідної адаптаційної 

політики. Крім того, протест можна вважати ще і “найаґресивнішою” 

моделлю, а тому тут теоретично проглядаються тільки крайні шляхи виходу: 

політика повної відмови від імміґрації, закритості кордонів, що загрожує 

автаркією або надання локальної політико-культурної автономії імміґрантським 

спільнотам, що означає фактичний розкол країни імміґрації. Очевидно, що 

надалі вестимуться як теоретичні, так і практичні шляхи, які не будуть 

настільки радикальними.  

Одим із таких шляхів, на нашу думку, може стати вже згадувана політика 

пост-мультикультуралізму, основні положення та ідеї якої на даний час ще не 
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 Одним із останніх яскравих прикладів співвідношення політики асиміляції та адаптації через марґіналізацію є 

події вересня 2009 р. у французькому місті Кале, де поліція розігнала силою та арештами “імміґрантські 

джунглі” — квартальні поселення імміґрантів із Азії та Африки, які не вдалось інтеґрувати через асиміляцію у 

французьке суспільство [14]. 



вироблені. Стосовно моделей громадянства, про які йшлося на початку статті, 

то ілюзорна модель передбачає політику повного виключення і певні різновиди 

політики диференційного включення. Включаюча модель корелюється із 

диференційним виключенням, республіканська — із асиміляцією, а 

мультикультурна із політикою мультикультуралізму. Залишається питання 

якою повинна бути модель громадянства стосовно імміґрантів якщо у країні 

буде втілено політику пост-мультикультуралізму? Відповідь, очевидно, 

зможемо дати тоді, коли така політика набуде чітких форм та “озброїться” 

законодавчо закріпленими принципами принаймні в одній країні імміґрації 

(Табл. 4). 

 

Підсумовуючи, існує два суттєві недоліки інтеґраційних політик: перший 

— їх односторонність, що, здебільшого, означає ігнорування (часткове, або 

повне) на державному рівні того, за якою моделлю фактично адаптуються 

імміґраційні спільноти із приймаючим суспільством, а другий — унітарність 

стосовно диверсифікованих моделей соціокультурної адаптації. Тут йдеться 

про те, що 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 

Моделі 

громадянства 

стосовно 

імміґрантів 

Види державної політики країн імміграції 

(інтеграційна складова) 

Моделі соціокультурної 

адаптації імміґрантів 

Ілюзорна 
Повне виключення(сеґреґація) 

Сеґреґація 
диференційне включення/виключення 

Виключаюча 

Республікансько-

імперська 

(етноцентрична) 

Асиміляція 

Марґіналізація 

Асиміляція 

мультикультурна Мультикультуралізм 
Творення діаспор 

Добровільна сеґреґація 

? Пост-мультикультуралізм Протест 

Таблиця 4. Співвідношення моделей громадянства стосовно імміґрантів, видів державної політики країн 

імміграції та моделей соціокультурної адаптації імміґрантів. 



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, тому не виключено, що нашим 

владним елітам доведеться невдовзі виробляти таку політику інтеґрації 

імміґрантів, яка би могла дати раду і з ситуацією “протесту” в соціокультурній 

адаптації імміґрантів, а не тільки наслідувати вже випробувані, проте не завжди 

успішні зразки політики адаптації імміґрантів. Це питання особливо актуальне 

через офіційні дані про кількість імміґрантів в Україні 
53

 та практичну 

відсутність політики інтеґрації імміґрантів у країні.  
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Стосовно 14.7 % імміґрантів в Україні (як показано у Табл. 2), то варто зазначити, що, більшість із тих, що 

складають постійну імміґрацію є, як вже зазначалось, етнічними українцями або культурно спорідненими, а 

частина решти — це представники транзитної (тимчасової) міґрації із країн Азії та Африки до Західної Європи. 
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Моделі 

соціо-

культурної 

адаптації 

імміґранті

в 

Реакція імміґрантів на приймаюче 

суспільство 

Реакція приймаючого суспільства на 

імміґрантів 

1. Протест 

Активний протест проти насадження 

практик і цінностей приймаючого 

суспільства; 

Спротив імміґрації, прояв ксенофобії, 

заперечення практик і цінностей 

імміґрантських спільнот; 

2. 

Добро-

вільна 

сеґреґація 

Заперечення практик і цінностей 

приймаючого суспільства та добровільне 

відгородження від нього; 

Часткове прийняття практик і цінностей 

імміґ-рантських спільнот; 

3. 
Творення 

діаспор 

Часткове прийняття практик і цінностей 

приймаючого суспільства поруч зі своїми 

власними; 

Часткове прийняття практик і цінностей 

імміґ-рантських спільнот поруч із вже 

існуючими у суспільстві. 

4. Сеґреґація 

Часткове прийняття практик і цінностей 

приймаючого суспільства; 

Запереення практик і цінностей 

імміґрантських спільнот, намагання 

відгородити їх від су-пільства; 

5. 
Марґіна-

лізація 

Неуспіне прийняття практик і цінностей 

приймаючого суспільства при відмові від 

своїх власних; 

Заперечення практик і цінностей 

імміґрантських спільнот, намагання 

асимілювати їх; 

6. Асиміляція 

Повне прийняття та засвоєння практик і 

цінностей приймаючого суспільства при 

відмові від власних; 

Прийняття членів імміґрантських 

спільнот як нових членів суспільства зі 

спільними практиками та цінностями; 

Таблиця 1.Моделі соціокультурної адаптації імміґрантів. 
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Номери моделей соціокультурної адаптації у Табл. 2 відповідають номерам моделей соціокультурної адаптації 

на Рис. 1. 



Країна 
Кількість 

населення 

Кількість 

ім-

міґрантів 

Імміґранти 

у загальній 

кількості 

населення, 

% 

Політика 

інтеґрації 

ім-

міґрантів 

 Країна 
Кількість 

населення 

Кількість 

ім-

міґрантів 

Імміґранти 

у загальній 

кількості 

населення, 

% 

Політика 

інтеґрації 

ім-

міґрантів 

ОАЕ 4 496 000 3 211 749 71.44 Диф. вкл.  Франція 60 496 000 6 471 029 10.70 Асиміляція 

Сінґапур 4 326 000 1 842 954 42.60 Диф. викл  Коста Ріка 4 327 000 440 957 10.19 Диф. викл. 

Ізраїль 6 725 000 2 660 881 39.57 Асиміляція  
Великобритані

я 
59 668 000 5 408 118 9.06 Диф. викл. 

Сауд.Аравія 24 573 000 6 360 730 25.89 Диф. вкл.  Греція 11 120 000 973 677 8.76 ? 

Швейцарія 7 252 000 1 659 686 22.89 Диф. викл.  Росія 
143 202 

000 
12 079 626 8.44 Диф. вкл. 

Австралія 20 155 000 4 097 204 20.33 Мультик.  Гана 22 113 000 1 669 267 7.55 Диф. вкл. 

Канада 32 268 000 6 105 722 18.92 Мультик.  Польща 38 530 000 702 808 1.82 ? 

Австрія 8 189 000 1 233 546 15.06 Диф.викл.  Японія 
128 085 

000 
2 048 487 1.6 Диф. вкл 

Кот д’Івуар 18 154 000 2 371 277 13.06 Сеґреґація       

США 
298 213 

000 
38 354 709 12.86 Диф. викл.  Україна 46 481 000 6 833 198 14.7 Диф. вкл. 

Німеччина 82 689 000 10 143 626 12.27 Диф. викл.  Таблиця 2.Кількісні показники імміґрації. 
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 За даними ООН [106]. 



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 3. Хронологічна заміна видів політики адаптації імміґрантів. 

 

  



 

 

 

Моделі 

громадянства 

стосовно 

імміґрантів 

Види державної політики країн імміграції 

(інтеграційна складова) 

Моделі соціокультурної 

адаптації імміґрантів 

Ілюзорна 
Повне виключення(сеґреґація) 

Сеґреґація 
диференційне включення/виключення 

Виключаюча 

Республікансько-

імперська 

(етноцентрична) 

Асиміляція 

Марґіналізація 

Асиміляція 

мультикультурна Мультикультуралізм 
Творення діаспор 

Добровільна сеґреґація 

? Пост-мультикультуралізм Протест 

Таблиця 4. Співвідношення моделей громадянства стосовно імміґрантів, видів державної політики країн 

імміграції та моделей соціокультурної адаптації імміґрантів. 


