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Значення, функції та роль міжнародної міґрації 

 

О. Ровенчак 

 

 Міґрація
1
 та її складові імміґрація

2
 та еміґрація

3
 стали однією з основних характеристик 

сучасного світу через втягування у міґраційні процеси дедалі більшої кількості держав та людей. 

Тому важливим, з нашого погляду, є з’ясування значень, функцій та ролей такого багатопланового 

явища, як міґрація, для залучених до нього держав і людей. Зазвичай значення міґрації розглядають 

однобічно і виділяють одну-дві її функції; такий підхід знаходимо, зокрема, у В. Шелюка [59], який 

зосереджується на соціальній функції міґрації, С. Трубича [53], який звертає увагу на економічну і 

частково соціальну функції міґрації. В інших випадках розглядають функції міґрації для якогось 

конкретного випадку, як це, наприклад, роблять І. Прибиткова, М. Романюк, М. Шульга, 

О. Малиновська [42; 44; 64; 63]. Окремими значеннями міґрації займаються й інші науковці, серед 

яких С. Гантінґтон, М. Окульскі, А. Пеллеґріно, Р. Касторіано, І. Цапенко, А. Дмітрієв, В. Інозємцев 

[69; 70; 36; 37; 21; 57; 11; 15; 18]. У цій статті автор робить спробу багатопланового і комплексного 

аналізу функцій та ролей міґрації через з’ясування її значень, виділяючи, зокрема, шість сфер впливу 

міґрації та, відповідно, шість її функцій — демографічну, економічну, політичну, етно-культурну, 

соціальну та індивідуально-психологічну, і наводить приклад ролей міґрації для конкретного випадку 

— держави України. 

 Для того, щоб краще зрозуміти поняття, якими будемо оперувати у статті, з’ясуємо її 

категоріальний апарат. Отже, значення — зміст, суть чого-небудь [35, с. 772]; значення міґрації — 

                                                           
1
 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. Звідси міґрант — особа, яка здійснює міґрацію. 

 

 
2
 Імміґрація — перетин адміністративного кордону, добровільний або примусовий в’їзд осіб чи груп осіб 

на місце (чи в країну) призначення (або нове місце проживання) на законних або незаконних підставах, на 

певний період часу або назавжди. 

 
3
 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 

Відповідно еміґрант — це особа, яка здійснює еміґрацію, а імміґрант — особа, яка здійснює імміґрацію. 

 



конкретний прояв однієї з функцій імміґрації чи еміґрації (позитивний, або неґативний); суть її 

впливу на країни та осіб втягнутих у міґраційні процеси. Функцією є явище, яке залежить від іншого 

явища, є формою його вияву і змінюється відповідно до його змін [35, с. 675], а функція міґрації, 

відповідно, — форма прояву міґрації стосовно країн та осіб, втягнутих у неї; змінюється відповідно 

до змін у міґраційних процесах та залежить від їх особливостей для кожного конкретного випадку. 

Функцією міґрації вважаємо суму позитивних та неґативних значень імміґрації та еміґрації, що 

належать до однієї сфери дії. Всього функцій налічуємо шість. І, нарешті, роль — чия-небудь участь у 

чомусь [35, с. 209]; тобто роль міґрації — це її участь у житті держав та осіб, втягнутих у цей процес. 

У нашому випадку роль міґрації є сумою позитивних або неґативних значень усіх шести функцій 

імміґрації або еміґрації. Відповідно, ролей всього виділяємо чотири. 

Таблиця 1. 

Демографічна функція міґрації 

 Неґативні значення Позитивні значення 

Імміґрації  • Компенсація спаду природного приросту населення 

• Компенсація старіння населення 

Еміґрації • Зменшення кількості населення в малонаселених країнах 

• Старіння населення через еміґрацію молодшого покоління 

• Деґрадація генофонду нації 

• Зменшення кількості населення в густонаселених 

країнах 

 

 Перейдемо до почергового розгляду функцій через їх значення. Розпочнемо з демографічної 

функції. Як бачимо в Табл. 1, поле неґативних значень імміґрації порожнє, тому переходимо до її 

позитивних значень. Отже, імміґрація забезпечує компенсацію природного приросту населення в тих 

країнах, де він спостерігається, прикладом тут виступають найрозвинутіші країни Західної Європи 

(Табл. 2) та має так званий “омолоджуючий ефект”. У “старих” 15-ти країнах-членах ЄС частка 

міґрації в загальному прирості населення за 1989–1999 рр. зросла з 62 до 73%. Серед цих країн 

виділяють чотири групи: 1) країни, де загальний приріст населення формується виключно за рахунок 

міґраційного приросту (Німеччина, Італія, Швеція); 2) країни, де загальний приріст населення 

формується тільки за рахунок природного приросту населення (Іспанія, Португалія, Ірландія, 

Ісландія); 3) країни, де загальний приріст населення формується переважно за рахунок міґрації 

(Греція, Данія, Австрія); 4) країни, де загальний приріст населення формується переважно за рахунок 

природного приросту (Франція, Великобританія, Нідерланди, Люксембург, Фінляндія, Норвегія) [10, 

с. 59–62]. Коли йдеться про згадані значення імміґрації, варто згадати про поняття “замінної 

міґрації”, що означає “такий міґраційний приріст населення, при якому не змінюється кількість 

населення, не змінюється кількість працездатного населення, не збільшується частка населення 

старших вікових категорій” [30, с. 97]. 



 Позитивним значенням еміґрації вважаємо 

зменшення кількості населення в перенаселених країнах 

Латинської Америки, Африки, Азії, що забезпечує кращі 

умови для виживання решті населення, яка залишається. 

Це значення перегукується з певними позитивними 

значеннями еміґрації економічної та соціальної функції 

(Табл. 3, 6).  

 Якщо ж говорити про країни, кількість населення 

яких має тенденцію до зменшення (наприклад, Україна), то 

це ж значення еміґрації набуває неґативного забарвлення, 

оскільки втрати в природному прирості населення 

доповнюються ще й “механічними” втратами за рахунок 

еміґрації. Україна, скажімо, за 10 років (з 1991 до 2001) 

втратила в кількості населення близько 3.2 млн. осіб, причому втрати за рахунок механічного руху за 

деякими оцінками становлять до 200 тис. населення за рік [7, с. 140; 53, с. 400]. Еміґрація найбільш 

проґресивного (переважно молодого та середнього віку) прошарку населення веде до деґрадації 

самого генофонду нації [33, с. 30]. Крім того, відтік населення молодших вікових категорій природно 

веде до подальшого зменшення кількості населення в країні через зменшення рівня народжуваності і, 

відповідно, до старіння населення, що, своєю чергою, збільшує демографічне навантаження 

працездатного населення особами старших вікових категорій [7, с. 141–143], і тут неґативне 

демографічне значення еміґрації плавно переходить у таке ж неґативне значення еміґрації щодо 

економічної функції (Табл. 3), яке полягає у вимушеному збільшенні відсотка відрахувань до 

Пенсійного фонду із заробітної платні працюючого населення [7, с. 144]. В економічному значенні 

еміґрація сприяє також втраті трудового потенціалу держави, а це у більшості випадків змушує 

державу еміґрації проводити імміґраційну політику, подібну до тої, що її проводила ФРН, коли 

запрошувала “ґастарбайтерів” з Туреччини, Угорщини, Югославії, або Франція та Великобританія, 

які набирали робітників у своїх колишніх колоніях [25, с. 60].  

Таблиця 3. 

Таблиця 2. 

Вікова структура населення 15 країн 

ЄС, % від загальної кількості населення 

Вік 1990 р. Прогноз  

на 2020 р. 

 До 15 років 18.6 13.5 

15-24 роки 16.0 10.5 

25-49 років 34.0 33.1 

50-64 роки 17.0 22.7 

65-79 років 11.0 15.2 

80 і більше років 3.0 5.0 

 



Економічна функція міґрації 

 Неґативні значення Позитивні значення 
Ім

м
іґ

р
а

ц
ії

 

• Збільшення рівня безробіття серед місцевого 

населення 

• Зниження рівня зарплатні для місцевого населення 

• Розвиток нелегального ринку виробництва і послуг 

• Несплата податків державі при нелеґальному 

працевлаштуванні 

• Виконання робіт, що не є популярними серед місцевого населення 

• Збільшення попиту на кваліфікованих керівників середнього рівня 

• “Етнічна економіка” — створення нових або займання порожніх ніш в 

економіці 

Е
м

іґ
р
а

ц
ії

  

• Зменшення відрахувань до пенсійного 

• Втрата трудового потенціалу держави 

• “Відтік умів” 

• Грошові перекази додому та міні-інвестування в національну 

економіку 

• При високому рівні безробіття — звільнення робочих місць для тих, що  

залишаються і можуть працювати вдома 

• При поверненні можуть вкладати набуті за кордоном знання та вміння 

у розвиток національної економіки 

  

 Окремо варто виділити таке неґативне значення еміґрації, як “відтік умів”, тобто постійна або 

тимчасова еміґрація наукових кадрів та висококваліфікованих спеціалістів у пошуках кращих умов 

життя та самореалізації. Така еміґрація послаблює науково-технічний потенціал держави, що веде до 

сповільнення наукового і, як наслідок, соціально-економічного росту; при цьому залишаються 

непокритими витрати держави на виховання, навчання та підвищення кваліфікації еміґрантів, а також 

втрачається очікуваий внесок еміґрантів у науку та економіку своєї держави. До прикладу, за 

підрахунками експертів економіка такої держави, як Росія, щороку втрачає близько 50–60 млрд. дол. 

за рахунок “відтоку умів” [56, с. 115; 18, с. 45]. Хоча, слід зазначити, що це явище має і певне 

позитивне значення: йдеться про випадки тимчасової еміґрації, по закінченні якої науковці та 

спеціалісти — екс-еміґранти — мають всі шанси вкласти набуті знання та вміння у розвиток 

економіки своєї держави. 

 Одним із основних позитивних значень еміґрації для економіки є грошові перекази еміґрантів 

додому. Такі перекази мають вплив на кількох рівнях. Це перш за все матеріальне утримання своїх 

сімей, що залишаються; крім того, витрачаючи гроші на батьківщині, еміґранти, або члени їх сімей 

дають стимул для роботи місцевим постачальникам, торгівцям, промисловості, сфері послуг. І ще 

один рівень — це безпосередні грошові інвестиції в економіку своєї держави, які стимулють таким 

чином її економічний розвиток, хоча для цього потрібна і відповідна внутрішня політика розвитку 

країни. Внески общинних китайських діаспор у 1990-х рр., до прикладу, становили близько 80% 

прямих іноземних інвестицій  в економіку Китаю [46; 45, с. 154], а українські трудові міґранти 

приносять в економіку України до 4–4.5 млрд. дол. щорічно [54; 55, с. 20]. Крім того, особи, що 

покидають країну, де в надлишку є пропозиція робочої сили, дають змогу знайти роботу і отримати 

вищу заробітну плати тим, хто залишається і, відповідно, підняти рівень життя їх сімей [46, с. 62]. А 

це, безумовно, є позитивним значенням еміґрації, з яким також пов’язане таке позитивне значення 

імміґрації, як “етнічна економіка”. 



 “«Етнічна економіка» — сегмент народного господарства приймаючої країни, який базується 

на економічній активності підприємців та працівників, що належать до однієї етнокультурної 

меншини” [57, с. 53]. Етнічний бізнес розвинувся частково як наслідок безробіття та дискримінації в 

районах розселення імміґрантів. Завдяки йому представники меншин отримали можливість зайняти 

вільні або створити нові специфічні ніші в економічному полі країни імміґрації [57, с. 53; 48, с. 130]. 

Явище “етнічної економіки” розглядатиметься далі також у контексті етно-культурної та соціальної 

функцій міґрації. 

 Позитивне економічне значення має також імміґрація спеціалістів, яка веде до збільшення 

попиту на некваліфікованих робітників, що природно збільшує рівень їх заробітної плати. Імміґрація 

некваліфікованих робітників своєю чергою забезпечує попит на працю спеціалістів, наприклад, 

керівників середнього рівня. Завдяки розподілу ринку праці в країнах імміґрації створилась ситуація 

певної геґемонії імміґрантів в окремих сферах виробництва та послуг [28, с. 136–138; 37, с. 189]. У 

зв’язку з цим виникає певна ілюзія, що іноземці забирають роботу у місцевого населення, що 

збільшує рівень безробіття та знижує рівень заробітної платні місцевих. У тих випадках, коли це все-

таки відбувається, таке явище виступає неґативним значенням імміґрації, проте воно має і свій 

позитивний відповідник, оскільки міґранти здебільшого займають робочі місця, на яких 

відмовляються працювати місцеві працівники через їх непрестижність і дають тим самим останнім 

можливість більш продуктивно реалізувати себе на роботі, яка відповідає кваліфікації та фінансовим 

потребам місцевого населення [28, с. 136; 9, с. 35]. Таку ситуацію відображає теорія подвійності 

ринку праці [68, с. 23], стисла суть якої полягає в тому, що працівники та роботодавці з місцевого 

населення є суб’єктами відмінного або навіть паралельного ринку праці порівняно з робітниками-

імміґрантами та їх роботодавцями; це відображає вже згадана система розподілу сфер діяльності. 

 Серед неґативних значень економічної функції знаходимо також розвиток нелеґальної 

системи найму у виробництві та сфері послуг, зокрема, виробництві одягу та аксесуарів, будівельних 

роботах, вуличній торгівлі, сільськогосподарських роботах, роботах в ресторанах, клубах [19, с. 202–

203]. Тобто в такий спосіб розвивається тіньовий сектор економіки, що не приносить податків 

державі ні від роботодавців, ні від працівників, проте такий неформальний ринок праці є вигідним як 

для одних, так і для інших: роботодавці отримують більші прибутки, а нелеґальні міґранти — 

можливість отримати хоч якусь роботу і заробіток. 

Таблиця 4. 

 Політична функція міґрації 

 Неґативні значення Позитивні значення 



Ім
м

іґ
р
а

ц
ії

 

• Розвиток політичного правого екстремізму 

• Орієнтація політичної діяльності окремих партій на потреби 

імміґрантського населення за рахунок потреб місцевого 

• Творення іммігрантського політичного лоббі 

• Перенесення політичних проблем і конфліктів до країни імміґрації 

• Труднощі у формуванні державної ідентичності країн імміґрації 

• Через відсутність доступу до прийняття політичних рішень і демократії 

— використання інших непарламентських методів боротьби 

• Створення імміґрантами профспілок для захисту 

прав працівників певної галузі (у тому числі 

місцевих) 

• Країни імміґрації та еміґрації змушені підтримувати 

зовнішні стосунки та дотримуватись договорів про 

статус та права міґрантів 

 

Е
м

іґ
р
а

ц
ії

  

• Прийняття політичних рішень без участі частини потенційно політично 

активного населення 

• Створення політичної опозиції до тоталітарних 

режимів на батьківщині 

• Виконання консультативних функцій для своєї 

держави 

• Наявність більшого протестного потенціалу в 

еміґрантів по поверненню 

• Розширений світогляд у політиків з досвідом 

освітньої міґрації 

• Забезпечення монотонності політичних настроїв 

через еміґрацію “політичних екстремістів” 

 

 Ті міґранти, які не отримали леґального статусу, не тільки не сплачують податків; вони також 

самі обмежені у певних привілеях, наприклад, у доступі до процесу прийняття політичних рішень. Це 

є неґативним значенням політичної функції імміґрації (Табл. 4) не тільки для самих імміґрантів, але і 

для держави імміґрації, оскільки імміґранти змушені використовувати непарламентські методи 

боротьби за покращення свого статусу, умов життя і праці, що загострює соціально-політичну 

ситуацію в приймаючому суспільстві [57, с. 53]. У той самий час держава еміґрації також втрачає у 

процесі прийняття політичних рішень, оскільки вони приймаються за відсутності потенційно 

небайдужої до долі держави частини її населення. Міґранти і тут виявляються відстороненими від 

процесу прийняття політичних рішень. 

 Ті імміґранти, що не мають права обирати чи бути обраними, все ж знаходять шляхи тиску на 

владні органи, об’єднуючись у різні громадські організації, як от: автономний Рух європейських 

асоціацій міґрантів, до виконавчого органу якого входять представники 2500 організацій і груп, що 

об’єднують імміґрантів як за походженням, так і за проживанням; Антирасистська мережа за рівність 

в Європі, куди входять як групи імміґрантів, так і корінних мешканців. Вони також створюють так 

звані транснаціональні общини, що діють як “групи тиску”, вимагаючи політичного визнання та 

намагаючись створити певного роду політичне лоббі [21, с. 75; 57, с. 62–63]. Проте, не всі імміґранти 

позбавлені права голосу; голоси тих же, що вже встигли набути нового громадянства, стають 

предметом боротьби у виборчому процесі. На виборах 2000 р. у США, скажімо, Дж. У. Буш отримав 

перемогу у 10 штатах, де найменша частка імміґрантів, в той час як виборці в 10 з 12 штатів, де 

найбільша частка імміґрантів, проголосували за А. Ґора [15, с. 34]. Тобто програми певних 

політичних сил спрямовуються на потреби імміґрантів щоб отримати голоси нових громадян своєї 

держави, а відтак і на шкоду інтересам місцевого населення.  



 Існує також й інший бік представлення інтересів імміґрантського та корінного населення. 

Націоналістичні, ультра-праві партії апелюють до інтересів, а заодно і голосів громадян, неґативно 

налаштованих щодо імміґрації, використовуючи гасла про те, що імміґранти забирають робочі місця і 

“життєвий простір” у місцевого населення. Звідси висувається вимога обмеження імміґрації. Варто 

тільки згадати феномен Національного Фронту у Франції, Партії свободи в Австрії, Північної Ліґи в 

Італії, Фламандського блоку в Бельгії, Данської і Швейцарської народних партій, консервативного 

блоку П. Фортайна в Нідерландах і навіть певні успіхи Республіканської партії в Німеччині, де після 

Другої світової війни накладено “табу на нетерпимість” [57, с. 56; 70, с. 298; 16, с. 69]. Прихильники 

політичного екстремізму набули популярності завдяки своїй націоналістичній, профашистській 

орієнтації у суспільствах, де серед корінного населення ширилися ідеї ксенофобії та расизму, ніби 

чекаючи свого втілення в програмах реальних політичних партій. 

 Серед інших неґативних значень політичної функції імміґрації варто відзначити проблему 

формування державної ідентичності там, де прийнята політика мультикультуралізму (у Канаді, 

наприклад), який часто критикують за сприяння “мозаїчності” суспільства, перш за все етнічної [66, 

с. 70]. Це також і перенесення політичних проблем і конфліктів з батьківщини імміґранта до країни 

його переселення, що стосується переважно політичних міґрантів. В 1994–1995 рр. англійський уряд, 

наприклад, мав проблеми з владою Саудівської Аравії, що погрожувала розривом економічних 

стосунків, якщо з Англії не буде депортовано її громадянина М. аль-Массарі, який, попросивши 

політичного притулку, проводив активну пропаґанду проти свого уряду, а західноєвропейські країни, 

особливо Німеччина, стали полем бою між турецькими правими і лівими екстремістами, які прагнуть 

з-за кордону підтримувати свої політичні партії на батьківщині [57, с. 59]. 

 Крім неґативних, політична функція міґрації має і свої позитивні значення. В основному це 

стимулювання міжнародної співпраці із забезпечення впорядкування міґрації та збільшення її внеску 

в розвиток країн імміґрації та еміґрації; підписання і дотримання міжнародних конвенцій про 

дотримання прав міґрантів (Міжнародна конвенція про захист прав усіх трудівників-міґрантів і 

членів їх сімей, 1990 р. [71], Конвенція про статус біженців, 1951 р. [67]) та угод про взаємне 

працевлаштування (таких, як Україна, приміром, має з Російською Федерацією, Республікою 

Польща, Чеською та Словацькою Республіками, Португальською Республікою [32, с. 163]). Іншим 

позитивним значенням є створення зусиллями імміґрантів профспілок для захисту прав працівників 

певної галузі. Наприклад, у середині 1990-х рр. у Лос-Анджелесі відбувся успішний страйк 

прибиральників приміщень, організований завдяки масовій участі працівників з Мексики, 

Сальвадору, Ґватемали, які перебрали на себе організаторські функції дезінтеґрованих місцевих 

працівників [57, с. 57]. Проте таке значення не є дуже поширеним, оскільки імміґранти, особливо 

нелеґальні, зазвичай не піддаються організації у профспілки. 

 Стосовно ж позитивних значень, то тут варто виділити такий фактор, як “протестний 

потенціал”, який є значно вищим у людей з досвідом еміґрації. Згідно з дослідженням І. Прибиткової, 

його значення для цієї категорії людей в Україні становить 47.2 % проти 40 % для тих, що не мають 

такого досвіду [42, с. 120]. Інше значення — це досвід освітньої еміґрації; так, більшість сучасних 



лідерів в політиці та економіці Східної Азії — це особи, що отримали освіту за кордоном. У 

навчальних закладах США, Канади, Австралії близько 60% іноземних студентів представляють Азію 

[45, с. 153]. Якщо говорити про значення тих еміґрантів, що не повертаються додому, то вони часто 

допомагають батьківщині у різний спосіб. Діаспорні спеціалісти можуть бути консультантами для 

уряду чи освітніх інституцій, джерелом отримання інформації про нові технології, можуть 

фінансовими вливаннями впливати на дії окремих політиків нової батьківщини на користь країни 

еміґрації [40, с. 84]. Якщо ж імміґранти не мають достатньо сентиментів до влади своєї країни, то 

вони можуть становити й опозицію так, як це, наприклад, робили латиноамериканці, що проживали у 

США і проводили у 1980-х рр. маніфестації протесту проти диктаторських режимів у Сальвадорі, 

Ґватемалі, Нікараґуа [57, с. 59]. Існують й інші проблеми всередині держави, що можуть бути 

вирішені шляхом еміґрації. Прикладом є Туреччина з її “курдською проблемою”, яка постійно 

згадується як перепона на шляху до багатонаціональної, плюралістичної Європи [26, с. 80]. Тут 

масова еміґрація курдів у сусідні країни мала би вирішити проблему однорідності політичних 

настроїв, зокрема, євроінтеґраційних, для турецької нації. 

Таблиця 5. 

Етнокультурна функція міґрації 

 Неґативні значення Позитивні значення 
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• Змішання націй та культур; порушення природного балансу етнічних групнаселення 

країн імміґрації 

• Виникнення ситуацій прояву расизму та ксенофобії 

• Творення анклавів — замкнутих общин 

• Існування “паралельних суспільств” в межах одного соціуму 

• Мовна і культурна дезінтеграція всередині суспільства 

• Виникнення “культурного фундаменталізму” 

• “Етнічна економіка” — можливість 

пізнання та розуміння інших культур 
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• Для негустонаселених країн — “механічна” втрата частини представників своєї 

культури і етносу через подальшу їх асиміляцію 

• Ознайомлення різних народів світу з 

власною культурою 

• Додаткові можливості розвитку власної 

культури 

 

 Стосовно етнокультурної функції міґрації, то тут, як бачимо (Табл. 5), налічується найбільше 

неґативних значень імміґрації. Почнемо із мовно-культурної дезінтеґрації суспільства, коли нові його 

члени не бажають інтеґруватись через вивчення “внутрішньої“ та “змішаної” або “багатосторонньої” 

культури, залишаючи за собою “право” не знати державної мови країни перебування. Корінні 

мешканці стикаються з ситуацією, коли їх нові сусіди не розуміють їх і спілкуються чужою мовою 

[47, с. 14; 73]. С. Гантінґтон називає ворогами тих, хто відмовляється визнавати англійську як “другу 

рідну” мову, оскільки “відсутність спільної мови робить спілкування складним або взагалі 

неможливим…”, відзначаючи при цьому, що на 2000 р., наприклад, 75.2% мешканців Маямі, 55.7% 

— Лос-Анджелеса, 47.6% — Нью-Йорка в колі сім’ї спілкуються не англійською (а 2/3 з них — 



іспанською) мовою [69, c. 159, 248]. Така дезінтеґрація підтримується і ззовні: Туреччина, приміром, 

підтримує патріотизм, національну та мусульманську ідентичність турків у Західній Європі, зокрема, 

у Німеччині, використовуючи турецькі ісламські інституції (насамперед Діянету — Управління у 

справах релігії Туреччини) [58, с. 103]. Таке небажання інтеґруватись веде до створення в суспільстві 

імміґрації замкнутих общин — анклавів. 

 Деякі міста мають цілі райони, де мешкають виключно африканці, араби, південно-східні 

азійці; для таких районів з’явився навіть спеціальний термін— “афромісто”. Це райони, де низька 

оплата за житло і непрестижна робота. Їх мешканці відрізняються не тільки за етнорасовими 

ознаками; вони сповідують свій специфічний спосіб життя та відтворюють культурне середовище, 

яке характерне для їх батьківщини. Така добровільна  сеґреґація, або, як її ще називають, 

“капсуляція” чи “ґеттоізація” — одна зі свідомих стратеґій адаптації до приймаючого суспільства [34, 

с. 58–59; 20, с. 38; 63, с. 47]. В деяких областях Росії існують “імміґрантські зони”, де “не діє 

російське право, … місцеве населення протестує через страх втратити свою стабільність та 

ідентичність” [11, с. 10], а німецький християнський демократ Й. Шьонбом зауважив, що у великих 

містах Німеччини живе багато вихідців з Туреччини, які “не інтеґровані вже у третьому поколінні” 

[12]. Не випадково саме у Німеччині вперше почали говорити про розпад країни на “паралельні 

суспільства” [9, с. 36] — тобто суспільство корінних мешканців та суспільства імміґрантів, що мають 

відмінні культури, закони функціонування, ідентичності та практично не переплітаються між собою. 

 Іншим напрямком неґативних значень етнокультурної функції імміґрації є поширення в 

суспільстві імміґрації расизму, ксенофобії, “культурного фундаменталізму”. Традиційний расизм 

базується на відмінностях в кольорі шкіри та дискримінації “білими небілих”, проте поступово 

з’являються інші форми дискримінації на основі національної, етнічної, культурної, релігійної 

приналежності, з’являється варіант ксенофобії, коли в суспільстві домінує нетерпимість до інших 

культур та їх представників [47, с. 15; 4, с. 60]. Прихильники доктрини “культурного 

фундаменталізму” вважають, що “стосунки між різними культурами за своєю природою є ворожими і 

деструктивними… і зберігати їх треба нарізно для їх же добра”, а доктрина “диференційованого 

расизму” переконує у “несумісності різних культурних ідентичностей”, у потребі відмови від 

“культурного змішування рас” та стверджує, що неєвропейські імміґрантські общини загрожують 

національній ідентичності приймаючої країни та ідентичностям імміґрантів, тому для їх збереження 

імміґранти повинні “залишатись вдома або повернутись туди” [60, с. 33–34]. 

 Та все ж усупереч викладеним вище ідеям у суспільствах імміґрації відбувається змішування 

націй та культур, оскільки не всі представники імміґрантських громад відгороджують себе від 

приймаючого суспільства, частина з них прагнуть інтеґруватись, приносячи в це суспільство й 

елементи своєї культури, стаючи одним із етнічних його компонентів, що загрожує “моноетнічному 

існуванню” цього суспільства та постійно змінює його “етнічне компонування” [31, с. 212; 73]. На 

локальному рівні це проявляється у таких “гібридних” продуктах, як, наприклад, техасько-

мексиканська кухня на Півдні США чи змішані музичні мотиви [5, с. 103], і ніби-то не має особливо 

загрозливого відтінку, проте на ґлобальному рівні ситуація бачиться трохи по-іншому. Зокрема, 



С. Гантінґтон говорить про загрозу однорідності Західної цивілізації через сильні потоки арабського 

та африканського населення до Європи і латиноамериканського та азійського — до США [70, с. 301–

305]. 

 На фоні викладеного переважно неґативного етнокультурного відтінку міжнародної міґрації 

варто зазначити і деякі позитивні її значення. Що стосується імміґрації, то це в основному потенційне 

збагачення культури (зокрема, політичної у громадській сфері) країн імміґрації через досвід та набуті 

знання у процесі соціально-економічної та культурної присутності у них імміґрантських меншин [58, 

с. 105]. Крім того, це явище “етнічної економіки”, яке, зокрема, дає можливості місцевому населенню 

пізнання інших культур (принаймні, їх частин). “Етнічна економіка” — це не тільки підприємницька 

діяльність, про яку уже йшлося, це ще й спосіб відтворення культури, звичаїв, поведінки, 

характерних для соціокультурного середовища країн попереднього проживання імміґрантів в межах 

їх громад. Хоча, на відміну від такої позиції реалістів, конструктивісти не вважають за доцільне 

розглядати господарську активність імміґрантів крізь призму етнічної культури, а бачать в її основі 

лише суто економічні мотиви [48, с. 130; 57, с. 54]. Теоретично, звичайно, можна частково 

погодитись і з одними, і з іншими, але навряд чи логічно буде припустити, що значна кількість 

корінного населення імміґрантських країн (навіть антиімміґрантсько налаштованого) буде активно 

протестувати проти створених для неї можливостей відвідувати звичні уже традиційні китайські, 

мексиканські чи італійські ресторани, індійські бутіки або магазини арабського золота чи спецій, не 

виїжджаючи при цьому за межі свого міста. 

 Свої позитивні етнокультурні значення має еміґрація і як спосіб ознайомлення інших країн з 

власною культурою та віднайдення додаткових можливостей для її розвитку. Останнє стосується в 

основному функцій, які виконує діаспора; це розвиток і ствердження духовної культури свого 

народу, культивування національних традицій і звичаїв, збереження рідної мови, етнічної 

ідентичності, підтримання культурних зв’язків з історичною батьківщиною. Коли проходить певний 

час, етнічна культура діаспори, звичайно, вже не є ідентичною культурі етносу, від якого свого часу 

відкололась ця громада [52, с. 39]. Особливе значення такі функції діаспори набувають в ситуаціях, 

коли йдеться про вимушену еміґрацію через переслідування і, як у випадку української еміґрації 

попередніх хвиль [3], коли на батьківщині проводиться політика дискримінації власне тієї культури, 

мови, релігії, етнічної ідентичності, яку діаспора має можливість зберегти для світу і наступних 

поколінь. А от перше значення (ознайомлення інших країн з власною культурою) — це завдання 

переважно для цілеспрямованої тимчасової міґрації діячів культури та мистецтва, хоча не можна 

іґнорувати і значення, яке має персональна міжкультурна комунікація. 

 Що стосується неґативного значення етнокультурної функції еміґрації, то це “механічна” 

втрата частини представників певної культури та етносу, а заразом і можливості їх подальшого 

відтворення їх через поступову асиміляцію з іншими етносами та культурами. Особливо важливим це 

значення є для країн, що не є густонаселеними і мають тенденції депопуляції, як, наприклад, Україна. 

Це значення етнокультурної функції частково доповнюється таким неґативним значенням соціальної 

функції (Табл. 6), як розбивання сімей та втрати у вихованні майбутнього покоління — дітей 



еміґрантів. Звичайно, це значення є суттєвим коли йдеться, перш за все, про осібну еміґрацію. Інше 

неґативне значення цієї функції еміґрації пов’язане з явищем нелеґального перетину кордону, коли 

потенційний еміґрант зв’язується з кримінальними структурами, що зміцнює їх матеріально та 

функціонально і часто веде до співпраці потенційних нелеґалів з криміналітетом (перевезення 

наркотиків, торгівля контрабандними цигарками тощо) [43, с. 15]. 

Таблиця 6. 

Соціальна функція міґрації 

 Неґативні значення Позитивні значення 

Ім
м

іґ
р
а

ц
ії

 

• Перевантаження системи соціального захисту 

• Проблеми з соціальним захистом імміґрантів 

• Витрата державою грошей на програми інтеґрації імміґрації 

• Невизначеність соціального статусу (нелеґальних) 

імміґрантів 

• Соціальні проблеми адаптації, марґіналізації 

• Неосвіченість імміґрантів та проблеми “квотної освіти” 

• Конфліктність та криміногенність міґрації 

• Усування колишніх імміґрантів з керівних посад 

• Можливість розвитку толерантності 

• Захист прав свого народу і держави за кордоном 

• “Етнічна економіка” — доступ до певного соціального 

статусу завдяки своєму бізнесу 

Е
м

іґ
р
а

ц
ії

 

• Поштовх до розвитку послуг криміналітету для потреб 

нелеґальної міґрації 

• При індивідуальній осібній міґрації — розбивання сімей та 

втрати у вихованні дітей еміґрантів 

• Підвищення соціального статусу, отримання освіти, житла 

тощо сім’ями еміґрантів вдома 

• Підвищення соціального статусу та можливість мати кращу 

роботу після повернення через отримання за кордоном освіти 

та досвіду в роботі 

• Збільшення шансів на кращу соціальну допомогу у населення, 

що залишається 

 

 Як і в попередньому випадку, найбільше значень соціальної функції міґрації містить графа 

неґативів імміґрації. Почнемо з конфліктності імміґрації: люди часто бачать у новоприбулих причину 

невизначеності свого становища, а імміґрація і національні меншини трактуються як небезпека для 

встановлених стилю і стандартів життя, соціальних зв’язків. Імміґрантів часто звинувачують у 

зростанні безробіття та інших соціальних проблемах [20, с. 59]. Дослідження, що проводились у 

Франції, Німеччині, Великобританії, Швеції, Швейцарії, Нідерландах, засвідчили, що імміґранти 

більше втягнуті у кримінальну діяльність, ніж резиденти при цьому зазначається, що більш активним 

у цьому є “друге покоління” імміґрантів, у порівнянні з “першим”. Прикладом росту економічної та 

соціально-політичної нестабільності, етнічної напруги, навіть збройних конфліктів і помилок та 

пасивності влади у їх вирішенні можуть стати події у передмістях Парижа в листопаді 2005 р. [11, 

с. 11–13]. Масові акції незадоволення організовували представники молодого покоління французьких 

імміґрантів з Північної та Екваторіальної Африки, що заселяють проблемні райони — “соціальне 

дно” французької столиці. Є кілька причин цього соціального вибуху протесту. Коли років тридцять 

тому Франція видавала свої паспорти громадянам колишніх колоній, вважалося, що цього достатньо, 



проте практично нічого не було зроблено для інтеґрації цих імміґрантів та їх нащадків до нового 

суспільства, не зупинено розвитку расизму, що, фактично, і привело до ситуації, коли “друге 

покоління” не може вирватись зі згаданого “дна”, бо не може знайти престижну роботу та покращити 

своє соціальне становище. Це привело до розквіту релігійного (ісламського) радикалізму, насилля, 

бандитизму, наркоманії [23; 22; 65]. Як відомо, з ініціативи міністра внутрішніх справ Франції 

Н. Саркозі проблему вирішували силою, проте такий підхід не дав потрібних результатів на 

довготривалу перспективу, для цього зараз треба міняти політику зайнятості та шляхи інтеґрації для 

всіх поколінь імміґрантів. 

 Кожна держава імміґрації повинна враховувати потребу соціального захисту імміґрантів, 

розробляючи свої державні програми захисту населення. Країни, перенасичені імміґрантами, 

витрачають на ці програми значні кошти. Протягом останніх десятиліть система соціального 

забезпечення США поступово перетворюється із засобу допомоги малозабезпеченим на інструмент 

вирішення проблем імміґрантських меншин; 60% бюджету цих програм припадає на допомогу 

громадян африканського та латиноамериканського походження, що складають менше 20% населення 

країни [15, с. 34]. А от українська держава, яка також є країною імміґрації, перш за все, біженців, не 

має фінансових можливостей виплачувати їм хоча би мінімальну допомогу, тут цього не роблять 

навіть місцеві благодійні організації, це проблема переважно представництва УВКБ ООН [63, с. 49]. 

В Росії, де питання імміґрації стоїть дещо гостріше, у 2003 р. ІС РАН було проведено дослідження, 

яке, зокрема, стосувалося програм державної підтримки соціальних програм для імміґрантів. Як 

виявилось, місцеве населення здебільшого не підтримує ідеї витрачати державні гроші на ці програми 

[66, с. 71–73]. Але перенавантаження державного бюджету виплатами імміґрантам — не єдине 

неґативне соціальне значення імміґрації, пов’язане із проблемою сціального захисту. 

 Оскільки згадану соціальну допомогу можуть отримувати тільки імміґранти, що мають 

леґальний статус, то виникає проблема з невизначеністю їх правового статусу, оскільки вони не 

претендують на захист ні своєї держави, ні держави перебування, бо часто декларують свій правовий 

статус фальшивими паспортами, візами, дозволами на роботу [36, с. 107]. До того ж існують 

проблеми із соціальним захистом нелеґальних імміґрантів, які не можуть отримувати також і 

юридичної чи економічної допомоги. Залежно від країни перебування та походження міґрантів 

з’являються різні проблеми їх соціальної адаптації — від ускладнень у стосунках з роботодавцями до 

марґіналізації (марґінальність — від лат. margo — окраїна, межа), що проявляється у зростанні 

злочинності, проституції, наркоманії та інших неґативних соціальних явищ у середовищі імміґрантів 

[25, с. 58; 24, с. 70; 59, с. 49]. Нерідко спостерігається і явище стиґматизації (стиґма — від грецьк. 

στíγμα
4
 — певні явні ознаки, носії яких виключаються з числа “нормальних” партнерів для 

передбачуваної симетричної взаємодії), що є способом посилення позитивної соціальної ідентичності 

корінного населення та одночасної соціальної марґіналізації імміґрантів [49, с.49]. Це робить 

проблематичною рівноправну соціальну взаємодію місцевого та імміґрантського населення і не 

                                                           
4
 Стіґма (“позначка”, “пляма”) — “термін, що початково вживався стосовно фізичних ознак, які позначали 

особу як раба, злочинця, зрадника, того, хто має дефективний моральний статус, якого слід уникати, особливо 

на людях. Соціальна стіґма — позначення поганої слави або ганьби, ознака моральної недосконалості; пляма на 

репутації, або сором, спричинені непристойною поведінкою; ганебний образ” [72]. 



сприяє покращенню репутації та іміджу імміґранта як потенційного, наприклад, економічного 

партнера. 

 З іншого боку, якщо йдеться про осібну еміґрацію, коли вдома залишаються сім’ї еміґрантів, 

то неґативні значення соціальної функції імміґрації частково врівноважуються позитивними 

значеннями еміґрації. Зауважмо хоча б те, що грошові перекази додому дають можливість членам 

сімей еміґрантів, та й їм самим після повернення, піднятися по соціальній драбині в короткотривалій 

перспективі (в Україні, наприклад, за даними дослідження І. Прибиткової у 2003 р. громадяни із 

досвідом трудової еміґрації в 1.6 рази частіше позитивно оцінювали своє місце на соціальних щаблях 

ніж ті, хто такого досвіду не мали [42, с. 118]). Перші мали надію покращити соціальний статус 

наступного покоління за рахунок грошових вкладень в освіту дітей у довготривалій перспективі. Так, 

трудові еміґранти з України станом на 2005 р. оцінювали свої вкладення в освіту (серед інших 

напрямків) на 4.51 за десятибальною шкалою; а це знаходиться на тому ж рівні, що і вклади у 

купівлю житла, автомобіля, побутової техніки, матеріальну допомогу рідним (3.11, 4.27, 4.72, 4.28 

бали відповідно) [55, с. 53]. 

 Отже, важливим є освітнє значення міґрації. Стосовно імміґрації воно є переважно 

неґативним, оскільки в країнах імміґрації більшість імміґрантів мають нижчий рівень освіти, ніж 

місцеве населення. У США, наприклад, станом на 2000 р. середню школу закінчили 86% тих, хто 

народився в цій країні, і тільки 49.6% прибулих латиноамериканців (мексиканців — 33.8%) [17, 

с. 179]. Ці показники без зайвих слів пояснюють, чому імміґрантам мало би бути важче отримати 

вищу освіту чи престижну роботу. “Мало би”, якби не система так званої “квотної освіти”, у якій 

етнічне походження чи колір шкіри відіграють важливіше значення, ніж рівень знань при участі у 

конкурсі на місце в навчальному закладі чи на роботі. Така система боротьби з дискримінацією має і 

свої соціальні наслідки: зниження конкурсних вимог та якості викладання; крім того, в медицині, 

наприклад, пацієнти почали уникати “квотних” лікарів через побоювання, що ті отримали свої 

дипломи не за знання, а за колір шкіри [11, с. 7]. Для еміґрації ж важливо відзначити її позитивне 

освітнє значення; йдеться про освітню еміґрацію — отримавши освіту за кордоном, де її рівень є 

часто вищим, ніж вдома, еміґрант після повернення має всі шанси підвищити свій соціальний статус 

через отримання престижнішої, ніж та, яку забезпечує “домашня” освіта, роботи. 

 Повертаючись до неґативних соціальних значень імміґрації, зауважимо таке: після розпаду 

імперій відчувається дискримінація осіб або їх нащадків, які колись імміґрували до етнічно відмінних 

частин колись великих держав, оскільки їх присутність постійно нагадує місцевому населенню про 

часи пригноблення. Росія, зокрема, стурбована такою дискримінацією та “вимушеною” рееміґрацією 

своїх етнічних братів з колишніх республік СРСР [13, с. 122–123]. Подібна ситуація спостерігалась 

свого часу і стосовно громадян великих колоніальних імперій Європи. 

 Імміґрація має й позитивні соціальні значення. Тут варто згадати соціальну функцію діаспори, 

це насамперед захист соціальних прав представників свого народу, попередження проявів шовінізму, 

расизму, ксенофобії [52, с. 39] та виховання толерантності (лат. toleranta — терпіння) — терпимості 

до чужих поглядів, думок, традицій, іншої культури. Проблема толерантності постає як перед 



імміґрантами, що опинились у чужому соціокультурному середовищі, так і перед місцевим 

населенням, яке вимушене підтримувати контакти з імміґрантами [38, с. 86]. Згадуване вже двічі 

явище “етнічної економіки” має і своє позитивне значення у контексті соціальної функції імміґрації. 

Це — можливість імміґрантів підвищити свій соціальний статус в країні імміґрації через успішну 

реалізацію себе у бізнесі. 

Таблиця 7. 

Індивідуально-психологічна функція міґрації 

 Неґативні значення Позитивні значення 

Ім
м

іґ
р
а

ц
ії

 

• Вимушене пристосування до нових умов суспільства та нового 

місця праці 

• Неґативна зміна соціального статусу 

• Погіршення стану здоров’я 

• Поява ностальгії та отримання “культурної травми”, 

“культурного шоку”, криза ідентичності 

• Виникнення образу “чужого” та відчуття загрози від 

імміґрантів  

• Неґативне ставлення місцевого населення та ЗМІ 

• Покращення матеріального стану 

• Позитивна зміна соціального статусу та самоствердження 

• Посилення своєї ідентичності 

• Відчуття потрібності через допомогу “своїм” 

Е
м

і-
ґр

а
ц

ії
 • Втрата зв’язків з родиною та рідною культурою; 

• Втрата кваліфікації при зміні професії 

• Можливість отримати певний життєвий досвід та 

ширший світогляд 

• Можливість отримати кращі умови життя і праці 

 

 Отже, розглянувши всі, так би мовити, макро-функції міґрації, розглянемо її мікро-функцію 

— індивідуально-психологічну (Табл. 7). Почнемо з такого неґативного значення імміґрації, як 

вимушене пристосування до нових умов суспільства та нового місця праці. Суспільство імміґрації 

протягом поколінь формувало свої суспільні цінності, які стосовно імміґранта можуть виявитись 

певним чином дискримінаційними. Навіть надаючи юридичні та соціальні права, суспільство 

імміґрації часто відмовляє своїм новим членам у можливості повної інтеґрації. Через неналежність до 

корінної нації імміґранти часто опиняються у становищі “етнічних аутсайдерів” [58, с. 102–105]. Крім 

того, імміґрант, щоб вижити, змушений працювати, тобто пристосовуватись до нового робочого 

місця, витрачати гроші і час на пошуки роботи та приймати умови, які склались у новому колективі. 

Проте, з іншого боку, еміґруючи, людина отримує можливість “знайти себе”, отримати кращі умови 

життя і праці [28, с. 132–133]. Це стосується, зокрема, інтелектуальної еміґрації; тут йдеться вже про 

позитивне значення імміґрації. Хоча варто відзначити і таке її неґативне значення, як втрата 

висококваліфікованими еміґрантами своєї кваліфікації при зміні сфери діяльності [29, с. 387], як це 

часто буває, наприклад, коли лікарі, еміґрувавши, влаштовуються працювати доглядальницями або 

інженери — будівельниками. 

 Далі перейдемо до такого неґативного значення імміґрації, як поява ностальґії, “культурної 

травми”, “культурного шоку”. Ностальґія — “певна форма/стан соціального самопочуття людини або 



спільноти, що характеризується душевним болем, нудьгою за батьківщиною, відчуттям втрати, 

зверненими до минулого, що має раціонально-емоційно забарвлене бачення post-factum, міфу про 

повсякденне власне життя в суспільстві минулого” [14, с. 75]. Отже, цьому феномену важко надати 

позитивне значення; він притаманний імміґрантам при порівнянні свого життя в їх попередньому і 

теперішньому суспільстві. П. Штомпка пише про явище “культурної травми”, яку розуміє як 

зіткнення споконвічних цінностей соціуму з “чужим”, ворожим. “Культурна травма ... (як результат 

територіальної мобільності імміґрантів) … виникає, коли люди опиняються під владою нової 

культури, або, точніше, коли соціалізована культура, що знаходиться в них в головах або у 

півавтоматичних “схильностях серця”, зіштовхується з культурним середовищем, в якому вони 

опинились… Люди переїжджають в новий ареал культури, будучи погано пристосованими до нового 

середовища … та опиняються у стані культурної амбівалентності” [62, с. 12; 61, с. 11; 1, с. 64]. 

Культурна травма, якої зазнають імміґранти — це тільки один з її чотирьох видів, але і місцеве 

населення також зазнає подібної травми, зіштовхуючись з “чужою” культурою в їх соціумі, але це 

вже інший вид травми. Також використовується термін “культурного шоку”, якого зазнає 

особистість, потрапивши до нової культури; симптомами його є постійне відчуття тривоги, 

роздратованість, страх перед контактами з іншими людьми, депресія, аґресивність, ворожість до 

місцевого населення, суїцидальні наміри, зловживанням алкоголем, наркотиками [50, с. 135]. 

Культурний шок позбавляє імміґранта стійких несвідомих сценаріїв соціальної поведінки та 

реаґування, і чим більша культурна дистанція між суспільствани, тим глибшим є шок. 

 Стан культурного шоку сприяє кризі ідентичності імміґранта. Для успішного влаштування у 

новій країні імміґрант змушений якнайскоріше влитись у нову культуру і елементи нової 

ідентичності, в обмін на що держава пропонує імміґрантові певні соціальні програми, а собі 

забезпечує спрощення процесу інтеґрації. Проте не все так просто; у імміґранта все ж залишається 

потреба права бути іншим, зберегти для психологічного комфорту щось зі своєї культури та частково 

свою ідентичність. У випадках, коли імміґрант не отримує можливості успішної інтеґрації або просто 

не бачить переваг ототожнення себе з новим суспільством, спостерігається збереженя або навіть 

посилення своєї ідентичності як стратеґії виживання у чужому, незрозумілому оточенні (це вже 

можна вважати позитивним значенням імміґрації). Але відгороджуючись від суспільства імміґрації, 

створюючи своєрідну опозиційну етнічну субкультуру, свідомо відмовляючись від інтеґрації, 

імміґрати конструюють “неґативну ідентичність”. Л. Гудков розглядає неґативну ідентичність як 

таку, що конструюється від протилежного, тобто створюється образ чогось неґативного, або коли 

неґативно маркується щось вже існуюче, і тоді ідентифікація відбувається за сценарієм: “я/ми не є 

отим неґативним” [66, с. 69–71; 9, с. 33; 8]. Таку ідентичність конструюють як імміґранти, що не 

бажають ототожнювати себе з приймаючим суспільством, так і представники того суспільства, яке 

виділяє імміґрантів як “інших” та підкреслює свою відмінність від них. 

 “Інший” часто сприймається як “чужий”, такий, що несе певну “загрозу”, що підсилює 

взаємне соціальне дистанціювання. У місцевого населення воно проявляєтся в аґресії та 

дискримінації, а в імміґрантів — у соціальній та просторовій сеґреґації в межах власних етнічних 

спільнот. Не останню роль у формуванні неґативного образу імміґранта відіграють ЗМІ. Ними часто 



використовується прийом публікації неперевірених статистичних даних імміґрації, що показують, як 

сильно збільшується кількість імміґрантів при паралельному зменшенні кількості корінних 

мешканців, акцентується на неформальному характері економічної діяльності імміґрантів та їх участі 

у кримінальних структурах [49]. При порівнянні “ми — вони” саме на “них” (імміґрантів) 

покладається провина за більшість “наших” соціально-економічних проблем; “їм” же приписується 

загроза підірвати стабільне та достойне життя, яке “ми” уособлюємо просто тому, що “вони” є 

іноземцями та культурно “іншими” [60, с. 32]. В. Мукомель зазначає, що в Росії, наприклад, мас-

медіа проводять “масивну пропаґанду нетерпимості, аґресивності і ксенофобії”, використовуючи при 

цьому “мову ворожнечі” [34, с. 63], а опитування, що проводились в США в 2000–2001 рр., свідчили, 

що зменшення імміґрації (щонайменше вдвоє) було бажаним для 72% населення [15, с. 34]. Все це 

стосується “нового” образу імміґранта, хоча є й інший підхід. До прикладу, в Німеччині, де нині існує 

потужна діаспора турків, враження про турецького імміґранта будується ще і на суспільно-історичній 

традиції сприйняття турка як “анархіста, потенційного руйнівника всієї культури та людства взагалі, 

а тому вічного ворога, з яким потрібно боротися” [2, с. 106]. За таких умов істотно ускладнюється 

процес інтеґрації імміґранта в нове суспільство. Як зазначає О. Тополь, особливо важко переживає 

процес інтеґрації та адаптації молодь — через велику різницю (у матеріальному становищі та 

культурному вихованні) зі своїми однолітками з корінного населення та через свою вразливість у 

контексті вікових особливостей. Незадоволення потреб приналежності до певної групи через своє 

походження представники молодого покоління часто компенсують участю в антисуспільних 

спільнотах, об’єднаних, наприклад, споживанням наркотиків [51, с. 209]. Все це створює 

психологічний дискомфорт для імміґранта при зміні суспільства проживання і нерідко веде до 

виникнення відчуття меншовартості та непотрібності. 

 Міґрація — це не тільки просторове переміщення, це також і перенесення в інше соціальне 

середовище; у більшості випадків людина при цьому змінює свій соціальний статус, що має 

позитивний або неґативний результат [59, с. 47–48]. Якщо імміґрант понижує свій соціальний статус 

в результаті імміґрації, то це, звичайно, неґативне значення імміґрації, якщо ж, навпаки, підвищує, — 

то це позитивне значення імміґрації. Варто зазначити, що таке позитивне значення індивідуально-

психологічної функції імміґрації, як покращення власного матеріального становища, не означає 

автоматичного покращення соціального статусу; часто буває навіть навпаки, оскільки людина змінює 

вищий статус у суспільстві еміґрації та нижчий матеріальний дохід на нижчий статус та порівняно 

вищий дохід. Нерідко ці матеріальні прибутки мають своє неґативне значення, оскільки за них часто 

доводиться платити частиною свого здоров’я, погіршенню якого сприяють емоційний та 

психологічний стрес, надмірні фізичні навантаження, недоступність медичної допомоги в країні 

імміґрації. Так, згідно дослідження 2003 р., 81.8% українських трудових міґрантів не звертались за 

медичною допомогою в країнах імміґрації при тому, що 34.6% стверджували, що стан їхнього 

здоров’я погіршився внаслідок міґрації [39; с. 83, 93]. 

 Окрім уже згаданих позитивних значень імміґрації (що в цьому випадку сильно 

переплітаються із позитивним значенням еміґрації), варто зазначити і таке: за даними І. Прибиткової, 

більше половини трудових міґрантів (українських) оцінюють позитивно свій трудовий досвід, 



здобутий за кордоном [41, с. 152], підвищують свій професійний рівень (працюючи за фахом) чи 

здобувають нову професію, а також через міґрацію сам міґрант отримує можливість розширення 

свого світогляду: пізнання культури і звичаїв, вивчення мови країни перебування, розширення 

політичного світогляду [55, с. 49]. Варто підкреслити ще і таке позитивне значення імміґрації, як 

допомога своїм новоприбулим співгромадянам через використання соціальних зв’язків із земляками. 

Власне через “своїх”, представників вже існуючої діаспори, відбувається спрощення процесу 

адаптації та інтеґрації нових імміґрантів [48, с. 137–138; 6, с. 128]. В цій ситуації сам імміґрант “з 

досвідом” отримує моральне задоволення від можливості комусь допомогти, можливості відчувати 

себе потрібним, що почасти компенсує відчуття непотрібності, пов’язане з психологічним 

дискомфортом перебування у “чужому” соціумі. Проте таке явище не є достатнім для компенсації 

втрати зв’язків з культурою батьківщини та членами родини, якщо вони залишаються вдома, 

причому тут йдеться і як про імміґрантів “з досвідом”, так і про новоприбулих. Останнє вважаємо 

неґативним значенням індивідуально-психологічної функції еміґрації. 

Таблиця 8. 

Ролі міґрації 

 Неґативні  Позитивні  

Ім
м

іґ
р
а

ц
ії

 

• Економічна функція міґрації 

• Політична функція міґрації 

• Етнокультурна функція міґрації 

• Соціальна функція міґрації 

• Індивідуально-психологічна функція міґрації 

• Демографічна функція міґрації 

• Економічна функція міґрації 

• Політична функція міґрації 

• Етнокультурна функція міґрації 

• Соціальна функція міґрації 

• Індивідуально-психологічна функція міґрації 

Е
м

іґ
р
а

ц
ії

  

• Демографічна функція міґрації 

• Економічна функція міґрації 

• Політична функція міґрації 

• Етнокультурна функція міґрації 

• Соціальна функція міґрації 

• Індивідуально-психологічна функція міґрації 

• Демографічна функція міґрації 

• Економічна функція міґрації 

• Політична функція міґрації 

• Етнокультурна функція міґрації 

• Соціальна функція міґрації 

• Індивідуально-психологічна функція міґрації 

 

 Розглянувши докладно всі виділені нами шість функцій міґрації (еміґрації та імміґрації) з їх 

позитивними та неґативними значеннями, перейдемо до з’ясування ролі міґрації. Як вже зазначалось 

на початку статті, це поняття є значно ширшим, ніж функція. Всього налічуємо чотири ролі міґрації 

(Табл. 8). Перша включає неґативні значення п’яти (окрім демографічної) функцій імміґрації, друга 

— неґативні значення всіх шести функцій еміґрації, третя — позитивні значення всіх функцій 

імміґрації, а четверта — їх неґативні значення. З цього випливає, що існує дві позитивні та дві 

неґативні ролі міґрації, а імміґрація, як і еміґрація, має свої позитивну та неґативну ролі. 



 Кожен вид міґрації, як і кожна країна, має свої особливості у контексті композиції ролей, що 

залежить від того, які значення певних функцій є вагомішими для конкретного випадку. Візьмемо до 

прикладу Україну. На сьогодні Україна як країна імміґрації переживає процес становлення, тому, з 

нашого погляду, комплексно оцінювати ролі (позитивну та неґативну) імміґрації ще завчасно. Проте 

наша держава вже відбулась як країна еміґрації і, перш за все, еміґрації трудової, що має в основі 

економічні причини та цілі. Щодо України, то найчастіше йдеться про еміґрацію 

низькокваліфікованих працівників (або так зване “заробітчанство”) та про еміґрацію інтелектуальну 

(“відтік умів”). 

 Виділимо тут позитивну та неґативну ролі еміґрації та окреслимо їх. Отже, неґативна роль 

еміґрації полягає переважно в тому, що значна частина населення застосовує свої сили та знання для 

розвитку інших держав, а не своєї батьківщини. Працюючи переважно нелеґально, наші 

співгромадяни недоотримують соціального захисту та викликають непривітне ставлення місцевого 

населення. Неґативом також є досить важка ситуація в сім’ях еміґрантів, бо виграючи економічно, 

вони програють соціально і морально [27, с. 318; 25, с. 58–59]. Крім того, виділимо такі значення, як 

втрата кваліфікації при зміні виду діяльності, погіршення стану здоров’я, демографічні втрати, 

старіння населення та пов’язане з ним економічне навантаження на працюючих в Україні, а також 

прийняття політичних рішень в країні без участі частини її громадян. 

 Оцінюючи ж позитивну роль еміґрації для України, варто відзначити перш за все її 

економічну функцію. Це грошові перекази додому, які підвищують рівень проживання значних 

контингентів населення, міні-інвестиції в національну економіку, зменшення гостроти проблеми 

безробіття, а тому — зниження соціальної напруженості [25, с. 59]. Крім того, на думку 

І. Прибиткової, “трудові міґрантити утворюють ту соціально-фахову групу, яка, поза всяким 

сумнівом, є “класоутворюючою” і буде згодом інкорпорована у багатошаровий середній клас у нашій 

країні, що потроху формується”; вони також є носіями нових стандартів поводження на ринку праці, 

зразків соціальної поведінки, системи цінностей, зовнішньо- та внутрішньополітичних орієнтацій [42, 

с. 124]. Важливими є і такі значення, як отримана освіта (при освітній міґрації) та здобутий досвід, 

кращі умови життя та праці (у представників інтелектуальної міґрації) тощо. Як видно, не можна 

чітко визначити чи є сучасна еміґрація з України чисто позитивним або чисто неґативним явищем, як 

і для більшості сучасних міґраційних процесів. 

 Як виявилось, маркувати неґативним чи позитивним важко не тільки саме явище, але й 

конкретні значення певних функцій, такі, до прикладу, як зміна соціального статусу, зміни в 

структурі ідентичності, перекваліфікація, освітні значення, значення, пов’язані з ринком праці як для 

імміґрації, так і для еміґрації, демографічне значення зменшення кількості населення, позитив чи 

неґатив якого залежить від густоти заселення країни еміґрації. Певні ускладнення бачимо і стосовно 

розділення значень еміґрації та імміґрації. Прикладом тут може бути індивідуально-психологічна 

функція з її значеннями отримання досвіду та можливості розширення світогляду. Крім того, як 

з’ясувалось, і межу між функціями не завжди вдається провести однозначно. Це ілюструє, наприклад, 

таке явище як “етнічна економіка”, яке має свої значення у структурі одразу трьох функцій — 



економічної, соціальної та етнокультурної. Хоча з іншого боку, таке переплетення значень та функцій 

показує, що міґрацію неможливо якісно вивчати з погляду якогось одного її значення чи однієї 

функції. Це явище, як і його функції, потребує багатостороннього вивчення, спробу якого наведено 

вище. 
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