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STRUCTURAL AND CONTENT COMPONENT CONCEPTUALIZATION OF MIGRATION THEORIES

Статтю присвячено аналізу міграційних теорій, у яких дослідники намагаються знайти та пояснити

головні та специфічні тренди в історії міграції, торкаючись при цьому концептуальних підходів, які поясW

нюють рушійні сили міграції, що базуються на різних інституціональних засадах. У досліджені концепW

туалізації міграційних теорій авторка спиралася на методологічну декомпозицію, ретроспективний, абW

страктноWлогічний та структурноWзмістовий аналіз як на найбільш затребувані методи, які закріпилися у

теоретичних дослідженнях міграції за останні десятиліття. Авторку цікавило, наскільки корисними є

різноманітні концептуальні витоки міграційних теорій в обставинах світової пандемії COVIDW19. СтрукW

турноWзмістовий аналіз множинних багатозначних міграційних концепцій розуміється, поWперше, як геW

терогенний процес, в якому між собою конкурують різні концептуальні погляди як недавнього минулоW

го, так і актуального сучасного щодо регулювання міграційних процесів; поWдруге, як метод систематиW

зації та пошуку візій (visions) розвитку міжнародного ринку праці, який під час колапсу економічних

криз і соціальних потрясінь демонструє протиборство тенденцій, які починають формувати нові вимоги,

проте все ще не забезпечує баланс між локальними й глобальними тенденціями розвитку ринку праці, і

залишається вельми чутливим до національних міграційних політик.

The article is devoted to the analysis of migration theories, in which researchers try to find and explain the

main and specific trends in the history of migration, touching on conceptual approaches that explain the driving

forces of migration based on different institutional principles. In the studied conceptualization of migration

theories, the author relied on methodological decomposition, retrospective, abstractWlogical and structuralW

semantic analysis, as the most popular methods that have become entrenched in theoretical studies of migration

in recent decades. This research analyzes the specific factors that underlie each international migration theory,

and in what economic and social effects they manifested when we adhered to their conceptual content to analyze

the development of migration processes and postWeffects from them. Depending on the interpretation of the

migration policy of a particular country, the author received different answers to the question of which methods

and tools for regulating migration flows will be most effective, and which trends should be expected to be

prolonged. The author was interested in how useful the various conceptual origins of migration theories are in

the context of the global COVIDW19 pandemic. At the end of the research, the author proposed the
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conceptualization of scenario strategies for the deployment of global migration processes in the context of

enhancing human development. Structural and substantive analysis of multiple multiWvalued migration concepts

is understood, first, as a heterogeneous process in which different conceptual views of both the recent past and

the contemporary present views on the regulation of migration processes compete with each other; secondly, as

a method of systematization and search for visions of the international labour market, which during the collapse

of economic crises and social upheavals demonstrates the confrontation of trends that are beginning to form

new requirements, but still doesn't provide a balance between local and global trends of the labour market, and

remains very sensitive to national migration policies.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Дослідження міграційних процесів у контексті ідеї

інтенсифікації комунікацій на ринку праці, їх нароста$
ючої складності в умовах пандемії та карантинних об$
межень вимагають відповідей на виклики сучасності
щодо уявлень та практичних рекомендацій з управлін$
ня міграційними процесами. Це стало певним поштов$
хом до пошуку нових наукових підходів для розуміння
змін природи походження нових чинників, що транс$
формують міжнародні міграційні потоки, ідентифікують
їх мотиви, причини та наслідки. Змістові огляди
найбільш відомих і практичних міграційних теорій є тією
методологічною основою, на якій базуються концеп$
туальні підходи до формування національної міграцій$
ної політики та новітні інститути у цій сфері. Одним з
інструментів, що дозволяє зрозуміти джерела, тенденції
та спрогнозувати розвиток міграційних процесів та їх
результати, є теорії міграції, що актуалізує тему до$
слідження.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Через те, що міжнародна міграція є результатом

розвитку вільного пересування товарів, послуг, капіта$
лу та людських ресурсів, питання регулювання міграції
не може бути зведено до виключно однієї єдиної теорії.
Зіткнення економічних і політичних інтересів у аспек$
тах з національної безпеки, прав людини, ціннісних де$
мократичних здобутків та державницьких інтересів пе$
решкоджають формуванню єдиних міжнародних інсти$
тутів щодо міграційного регулювання. Проте дослід$
ження теорії й історії міграції знайшли висвітлення у
наукових працях вітчизняних дослідників М. Відякіної,
О. Власюка, Е. Лібанової, О. Малиновської, Т. Марце$
нюк, Т. Мельник, Н. Мусис, С. Пирожкова, О. Позняка,
О. П'ятковської, У. Садової, Я. Столярчука, К. Тахта$
рової, К. Шиманської, М. Шульги та багатьох інших.

У дослідженнях іноземних вчених Ф. Барта, Дж. Бе$
ррі (John W. Berry), X. Борхаса (G. Borjas), Керолайн Б.
Бреттелл (Caroline B. Brettell), Джеймса Ф. Холліфілда
(James F. Hollifield), Ф. Дювеля, Г. Беккера, Ст. Кастле$
за (S. Castles), П. Линдерта, Д. Массей (D. Massey), М. Міл$
лера (M. J. Miller), М. Дж. Піора (M. J. Piore), А. Порте$
са (A. Portes), П. Стокера, Э. Соренсена (E. Sorensen),
К. Сторезлеттина (К. Storesletten), Э. Тейлора (J. Edward
Taylor), Т. Шульца та багатьох інших представлені
міждисциплінарні підходи до вивчення міграційних про$
цесів. Попри різноманіття тематичних напрямів дослі$
джень з міграції, інституціональні зміни національних
законодавств у купі з демографічною кризою та карди$
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нальними карантинними обмеженнями змінюють струк$
туру суспільств та певні тенденції міграційних процесів,
що потребує переосмислення теоретичних положень
міграційних теорій.

МЕТА ДОСЛІДЖЕНЬ
Структурно$змістовий аналіз теорій міграції ставить

за мету систематизацію головних і специфічних скла$
дових чинників, які трансформують міграційні процеси
на глобальному ринку праці, супроводжуються інсти$
туціональними змінами у поглядах на ефективність ви$
користання праці трудових мігрантів з боку урядів і
бізнес$структур задля пошуку економічних і соціальних
індикаторів щодо прогнозування візій міграційних про$
цесів, трендів їх змін та напрямів регулювання міграції.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Теоретичні уявлення про міграційні процеси призве$
ли до їх переосмислення не тільки як етапу глобальної
коеволюції, пов'язаної з переходом від постіндустріаль$
ного до інформаційного суспільства, але як перманент$
ного процесу, який є розвитком людства, і розуміється
як трансформація соціально$економічної системи, на$
ближення нею до якісно нових характеристик на основі
глобальних змін. Дослідники багатокультурних аспектів
міграційних процесів висували різноманітні тези про
глобалізаційну специфіку та наявність певних законів і
етапів розвитку міграції, що дотепер продовжують
актуалізувати пошук найвпливовіших чинників різної
природи походження на розвиток міграційних процесів.

Міграційні теорії не обмежуються історичними, тери$
торіальними, інституціональними чи інформаційними чин$
никами, тим більше — не тиражують національні модерн$
ізаційні моделі у мініатюрі. На думку більшості теоретиків,
міграція притягує потоки туди, де спрацьовує дифузія
інновацій, креативні стартапи, привабливі інвестиційні
умови, а їх захищеність та безпека підтверджені історією
підприємництва, виборені людські права і свободи, там
спостерігається вища концентрація населення та якість
життя (індекс щастя), розвинені соціальні інститути,
інфраструктура, інституціональне середовище [1—6].

Однак не існує єдиної теорії, яка охоплює всі аспек$
ти міграції. Поняття "міграція" досліджується з позиції
соціології, права, економіки, історії, етнографії, антро$
пології, географії, демографії та інших наук, при цьому
значеннєвий зміст поняття здобуває специфіку тієї або
іншої науки, що робить теоретизацію сутності міграції
складним завданням.
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Структурно$змістовий аналіз теорій міграції є ко$
рисними, оскільки це забезпечує теоретичне підгрунтя
для розуміння джерел руху людей у більшому горизонті
прогнозування економічних, соціальних, правових, полі$
тичних, культурних, етнічних та інших явищ. Теорії
міграції надають наукові знання про міграцію та висвіт$
люють системні та специфічні закономірності, що по$
в'язані з міграцією, міжнародним поділом праці та відно$
синами. Тому вважаємо корисним коротко проаналізу$
вати найпоширеніші теорії міжнародної міграції.

Визначення міграції/мігрантів широко застосо$
вується у характеристиках осіб, які переїжджають у
країну, відмінну від країни їх звичного проживання на
період не менше, ніж один рік, що викладено у Реко$
мендаціях ООН зі статистики міжнародної міграції від
1998 р. [7]. З позиції країни вибуття ці особи є емігран$
тами, з позиції країни призначення — іммігрантами,
разом утворюючи міграційні потоки. На практиці різні
країни застосовують різні ознаки для осіб, що перети$
нають кордон [7], що ускладнює методологію статис$
тичної інформації міжнародних міграційних процесів,
утруднює її уніфікацію та перешкоджає коректному
порівнянню даних національних статистик у цій сфері.

Оскільки процес міграції стає більш складним, ре$
гулярним і набуває більш глобального характеру, міжна$
родні організації такі, як ООН, МОП, МОМ та ЄК,
Євростат, докладали чимало зусиль для уніфікації
підходів до регулювання міграції. Проте через
відсутність координації та єдності підходів не набули
бажаних результатів. У наукових джерелах продовжу$
ються дискусії навколо розвитку різних теорій вивчен$
ня міграції й ставлення до даного феномена.

Науковці намагаються пояснити міграцію з погля$
ду різноманітних об'єктів аналізу, причин і наслідків
міграційних процесів, що призвело до виникнення ве$
ликої кількості міграційних теорій, які детально пояс$
нюють різні аспекти цього явища, але міждисциплі$
нарність вивчення міграції не дозволяє виробити цілісне
уявлення про міграцію як багатоаспектне явище. Сис$
тематизація різних міждисциплінарних підходів у ви$
кладених міграційних теоріях за казуальними та процес$
ними чинниками викладені у низці наукових публікацій
[1—9].

Дослідники міграційних теорій Керолайн Б. Брет$
телл й Джеймс Ф. Холліфілд вважають, що теоретизу$
вання у цій сфері доцільно проводити на мікро$ або на
мезорівенях, які характеризуються значним впливом
соціальних комунікацій на прийняття рішень стосовно
міграції [8]. Інші компетентні дослідники структурно$
змістовий аналіз міграційних теорій з погляду предме$
ту та об'єкту міграційних процесів поділяють їх на три
групи [9]. Перша група (макрорівень) складається з до$
сліджень, у яких предметом аналізу є політико$правові,
економічні та культурні чинники країн$донорів та країн$
реципієнтів, яким притаманний причинно$наслідковий
підхід. Друга (мезорівень, мережування соціальних
відносин тощо) — розглядає характер відносин та інтен$
сивність комунікацій між мігрантами та членами їх ро$
дин з позиції процесуального підходу. Третя (мікрорі$
вень, індивідуальний рівень) — досліджує ступінь адап$
тації та асиміляції мігрантів, ступінь прав і свобод по$
тенційних мігрантів за причинно$наслідковим підходом.

Розуміючи широту проблематики міграційних про$
цесів, спробуємо зупинитися на питаннях економічного
характеру та тих теоретичних поглядах, які пояснюють
економічні ефекти міграційних процесів, оцінюють та
роз'яснюють їх наслідки, акцентуючи увагу при цьому
на концепціях та об'єктах аналізу, які відрізняють одну
теорію від іншої.

Теорія притягування$відштовхування (Push$Pull
theory), яка уперше була викладена географом Е.Г. Ра$
венштайном (E. G. Ravenstein) у 1885 р., описувала мігра$
цію та її причини у спостереженнях протягом більше ніж
сорок років [2; 3; 9; 10]. Концептуалізація балансу по$

зитивних і негативних чинників (push$pull чинників)
міграції дала змогу вченому сформулювати закони
міграції, які лягли в основу розвитку подальших теорій
міграції [10].

Розширений опис push$pull чинників теорії Е.Г. Ра$
венштайна знайшли відображення у роботах Еверетта
С. Лі (1966 р.), який зосереджувався на економічних ва$
желях міграції, оцінюючи перепони та обмеження че$
рез відстань, витрати та прибутки від переїзду, транс$
портні витрати, вартість житла, інституціональні вимо$
ги до статусу мігрантів тощо. Вчений робить висновок
про формування певного результуючого вектору, що
посилює чи зменшує зусилля індивідів у прийняті рішен$
ня щодо міграції. Це дало змогу сформувати концепцію
ідентичності (індивідуального вибору) та закласти осно$
ви до розуміння виникнення певних інститутів мігра$
ційної культури, притаманних особливостей етнічних
груп мігрантів, прогнозувати тенденції міграції та пе$
ребіг подій у цій сфері.

Найвідоміші концепції теорій міжнародної міграції
належать неокласичній економічній теорії (Neoclassical
Economic Approach Theory), яка пояснює вплив трудо$
вої міграції на економічний розвиток країн. Згідно з цією
концепцією та її модифікаціями [8], причиною міжна$
родної міграції є дисбаланс між попитом і пропозицією
трудових ресурсів, який компенсується міграцією у ме$
жах географії тих країн, які відчувають потребу у тру$
дових ресурсах. У регіонах, де пропозиція трудових ре$
сурсів є еластичною, але має низьку продуктивність
праці та її оплату, працівники прагнуть мігрувати до
країн з високою заробітною платою [11].

Проте ця теорія припускає, що усунення диферен$
ціації заробітної плати призведе до послаблення тру$
дових потоків, а трудова міграція стане відносно
мінімальною. Додаткові дослідження вказали на чинни$
ки, які підтримують таку позицію, підкреслюючи, що на
рішення про міграцію значною мірою впливають мож$
ливості працевлаштування мігранта на початковому
етапі та позитивні очікування у різниці доходів [12].

Іншим важливим припущенням, зробленим за нео$
класичним поясненням міграції, є те, що міжнародний
потік трудових ресурсів відчувається, передусім, на рин$
ку праці, а інші ринки не відіграють ключової ролі у роз$
витку міжнародної міграції [13]. За цим припущенням
неокласичний підхід є оптимістичним щодо впливу
міграції на розвиток економіки країн завдяки високим
очікуванням щодо зниження бідності, безробіття та пе$
ренаселення.

Положення неокласичної міграційної теорії також
передбачають, що інститути ринку праці регулюють
міжнародну міграцію [9; 13]. Таке припущення видаєть$
ся вірним у сучасному контексті, особливо, що стосуєть$
ся міграції у країни ЄС та Північної Америки, оскільки
вироблені вже достатньо ефективні інститути регулю$
вання міжнародної міграції, які контролюють імпорт/
експорт трудових ресурсів.

Критики неокласичної теорії стверджують, що її
прихильниками ігноруються соціальні, культурні та полі$
тичні аспекти міграції, які диференціюються в залеж$
ності від гостроти обставин, умов прийняття рішень
емігрувати, що потребує розширення кола важливих
аспектів, які потенційно можуть впливати на міграцію
[12—14].

У подальшому міграційні теорії у межах неокласич$
ної теорії зосередились на аналізі мікро$ та макроеко$
номічних міграційних чинників, що дало змогу розгля$
дати міграцію як інструмент, за допомоги якого можна
знайти певну рівновагу між попитом$пропозицією праці
та рівнем доходів на тих територіях походження та по$
тенціального в'їзду, де виник певний дисбаланс. Такий
макроекономічний підхід у концепції індивідуального
вибору визнаний як "просторово$економічний баланс"
територій, позитивні характеристики яких приваблюють
мігрантів, негативні — відштовхують [15, с. 22].
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Мікроекономічний підхід концепції індивідуально$
го вибору щодо міграції грунтується на оцінюванні ви$
трат і здобутків (cost$benefit approach), які несе мігра$
ція. Ключовий концепт цього підходу — високий рівень
заробітку на новій території. Міжнародна міграція роз$
глядається у формі інвестування у людський розвиток
(освіту, культуру, кваліфікацію, кар'єру, здоров'я тощо)
для збільшення власних доходів завдяки реалізації осо$
бистісних професійних навиків та компетенції.

Розвиток неокласичних поглядів на міграцію моди$
фікувався у теорію подвійної сегментації ринку праці
[16], що стало логічним продовженням попередніх, і
пов'язує міграцію зі структурними зрушеннями в еко$
номіці країн та їх ринків праці. Ця концепція теж у своїй
основі має індивідуалістичний підхід, оскільки концен$
трується на чинниках тяжіння мігрантів до ринків роз$
винених країн з високими доходами, а не на чинниках,
які їх виштовхують з країн проживання. Дослідники
вважають більш вагомими не push$чинники (високе без$
робіття, низький заробіток), а pull$чинники — вигідні
умови країн$реципієнтів (краще працевлаштування та
матеріальний стан), які мають збалансувати попит та
пропозицію на ринку праці у високорозвинених краї$
нах, а також на тих сегментах ринку, які мають інвести$
ційну привабливість та швидко розвиваються. Головне
концептуальне положення цієї теорії — компенсація
недостатньої локальної пропозиції робочої сили.

Ще однією групою прикладів міграційних теорій на
мікрорівні є концепції, які грунтуються на механізмах
інтеграції мігрантів у соціум країни$реципієнта — по$
коліннєва теорія асиміляції мігрантів [17; 18], та у за$
лежності від етапів процесу міграції [19]. Основний
об'єкт аналізу першого підходу — інтеграція поколінь
та прийняття тих цінностей суспільства, в якому пере$
бувають мігранти, другого — зміна ідентичності
мігрантів та повна їх інституалізація у країні$прибуття.

Американська дослідниця Саксія Сассен звернула
увагу на те, що зростання інвестицій стимулює зростан$
ня еміграції, яка не пов'язана з політичними чинника$
ми, а у протилежність традиційному погляду обгрунту$
вала високу ефективність розвиненості інститутів гро$
мадянського суспільства, міжнародних організацій на
урегулювання конфліктів та упорядкування міграційних
потоків [20; 24].

Нову економіку трудової міграції (New Economics
of Labor Migration — NELM) було розроблено завдяки
критиці припущень неокласичної теорії про причини
міграції. Прихильники NELM вважають, що рішення
мігрувати не завжди приймається лише самостійно ок$
ремими особами. Рішення може прийматися соціальною
групою, колективно, що спостерігалось у потоках пе$
реміщень з сільських територій до урбанізованих
центрів. Чинником$мотиватором виступає потреба у
збільшенні доходу домогосподарства (сім'ї, спільноти,
громади), розширення сфери економічної діяльності.
Цей новий соціальний контекст дозволив інтерпретува$
ти більше коло чинників, ніж індивідуальні мотиви щодо
міграції.

Дж. Аранго [21] стверджує, що головним обмежен$
ням NELM є виключення інших основних форм міжна$
родної міграції, таких як нелегальні мігранти, біженці,
шукачі притулку та їх сім'ї. За цим підходом інші авто$
ри досліджень вказують на певні недоліки цієї теорії,
наприклад, на прямий та опосередкований вплив гро$
шових переказів на економіку домогосподарств країн$
донорів та інститути громадянського суспільства [2; 4;
6; 22], що потребує структуралістського підходу до кон$
цептуалізації сучасного погляду на теорію міжнарод$
ної міграції.

Відповідно до теорії людського капіталу (Human
Capital Theory), кожна людина розглядається як дже$
рело та результат вкладання інвестицій. Відтак оціню$
вання джерел і результатів міграції відбувається з по$
зиції ефективності інвестування у цей процес, який ста$

вить за мету отримання позитивного економічного та
всіх інших похідних від нього ефектів (латентного, де$
мографічного, перерозподілу благ тощо). Отже, мігра$
ція розглядається як інвестиційне рішення, де фінансові
витрати (на переїзд, оренду/придбання житла, охоро$
ну здоров'я, освіту членів сім'ї тощо) зіставляються з
перевагами професійної діяльності, власного підприє$
мництва, кар'єрою тощо на новій території.

Теорія міграційних мереж (Migration network
theory) розглядає кумулятивні зв'язки мігрантів через
зменшення соціальних, економічних та культурно$
інформаційних витрат завдяки їх компенсації міграцій$
ними соціальними зв'язками (мережами). Головний кон$
цепт цієї теорії — соціологічний вимір задля удоскона$
лення механістичної та економічної складової "push and
pull" теорії, включаючи модифікацію світ$системної
парадигми міграції, пов'язаної у тій частині, де мова йде
про розвиток соціального капіталу.

Дж. Аранго визначає міграційну мережу як "набір
міжособистісних зв'язків, які з'єднують мігрантів з ро$
дичами, друзями або співвітчизниками вдома, які пере$
дають інформацію, надають фінансові резерви і полег$
шують можливості працевлаштування та проживання"
[21, p. 285].

Дуглас Массей визначає міграційні мережі як "су$
купність міжособистісних зв'язків, що пов'язують
мігрантів, колишніх емігрантів та не мігрантів у місцях
походження та призначення через зв'язки спорідне$
ності, дружби та спільного походження громади" [23,
p. 396]. Це мінімізує витрати та ризики пересування
людей та підвищує ймовірність очікувань заробітчан.
Завдяки мережевості міграційних потоків дії мігрантів
позитивно сприяють розширенню можливостей інших
осіб до прийняття рішень про міграцію. Дослідники та$
кож підтверджують, що міжнародні організації, діаспо$
ри, соціальні мережі та мережі громадських організацій
мають здатність ефективно впливати на упорядкування
міграційних потоків [24, с. 396]. Отже, якими не були б
макроекономічні, соціальні чи політичні причини на по$
чатку міграції, породжуючись "push$pull"$чинниками,
міграційний процес, який продовжує розростатися, стає
"поступово незалежним" від початкових причинних
джерел, а структура мережі виступає якісним учасни$
ком міграційного процесу як носій властивостей інфор$
маційно$комунікаційних потоків мігрантів.

Відповідний позитивний ефект від механізму мере$
жування міграційних потоків впливає на розвиток країн$
донорів, генеруючи при цьому значні інституціональні
"розриви" у рівнях правових, політичних і фінансових
умов (перешкод) розвитку соціуму [19; 25].

Отже, багатонаціональні або транснаціональні
спільноти використовують різноманітні товари, капітал,
ідеї та компетенцію, що сприяють зміцненню соціаль$
них, політичних та культурних зв'язків на додаток до
економічних, утворюючи соціальну мережу з певною
міграційною культурою [26; 27]. "Зокрема, вплив мереж
полягає в підвищенні як здатності, так і бажання до
міграції, і, як пояснювалося, ймовірно, вони більшою
мірою вплинуть на відносно забезпечені домогосподар$
ства, якщо спочатку мережі є невеликими і, навпаки,
чинять більший вплив на менш забезпечені домогоспо$
дарства, якщо мережі стають досить великими" [26].

У теорії світ$системної концепції міграції (The world
systems theory of migration, I. Wallerstein) головною гіпо$
тезою виступають значні зміни у масштабі та структурі
глобальних ринків, які поділяють світ/країну на центр
та периферію, що інтенсифікує урбанізацію та виник$
нення глобальних міст, що спричиняє зростаючий по$
пит на послуги іммігрантів. Концептуальне положення
цієї теорії — рух капіталу, а рух міграційних потоків
залежатиме від використання капіталу на певних ста$
діях життєвого циклу інвестиційних проектів, які зміню$
ють економічний ландшафт країн, між якими відбуваєть$
ся рух матеріальних і нематеріальних ресурсів. Відтак
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теорія світ$системної концепції тісно пов'язана з тео$
рією міграційних мереж: на мікрорівні спрацьовують
чинники, які об'єднують міграцію (загальна діяльність,
бізнес, дружба), тоді як на макрорівні домінують чин$
ники політичних мереж та відмінності у національних
політиках (релігії, культурі, цінностях тощо).

На відміну від інших концепцій, парадигма світ$сис$
темної міграції підкреслює взаємозв'язок між міграцією
та розвитком особистості, спільноти, громади, що у
підсумку підвищує мобільність трудових ресурсів. Отже,
ця теорія є актуальною для розробки концепції, яка
розглядає міграцію у більш широкій перспективі розвит$
ку. Міграція сприяє не тільки економічному, але і соц$
іальному розвитку. Наприклад, грошові перекази, що
надсилаються до членів родини, можуть змінювати їх
соціальний та економічний статус, контекст країн, що
відправляють мігрантів. Відтак, міграція здатна вплива$
ти на соціально$економічний розвиток країн$донорів
[12; 19].

Теорія кумулятивної причинності була розроблена
Г. Мюрдалем (1956 р.) та отримала продовження у ро$
ботах Дугласа Массей та його колег [13; 14; 23]. Теорія
пояснює виникнення міграційного потоку та його зрос$
тання з часом завдяки накопиченню та передачі соціаль$
ного капіталу родичам, громаді, друзям та всім іншим,
зацікавленим у міграції, що сприяє більш простому та
швидкому знаходженню роботи у країнах$реципієнтах.
Концепти теорії кумулятивної причинності збігаються
та можуть бути поєднані зі світ$системною парадигмою
міграції та теорією мереж [23].

Інституціональна теорія. З початком міжнародної
міграції було створено низку інститутів та міжнарод$
них організацій, які прагнуть усунути дисбаланс між
роботодавцями країн, що приймають, та потенційними
мігрантами країн$учасниць міжнародних відносин. Про$
те існують суттєві невідповідності у характеристиках
персоналу, які шукають можливість працевлаштування
у корпораціях промислово розвинених країн, і обме$
женнями візового режиму іммігрантів у цих країнах. Як
наслідок, для розв'язання проблем мігрантів та робо$
тодавців створювались мережі рекрутингових і непри$
буткових організацій для розв'язання проблем з заро$
бітчанами. Більшість громадських організацій роблять
акцент на гуманітарному аспекті міграції, тоді як рек$
рутингові — зацікавлені у прибутку, разом з приватни$
ми підприємцями сприяють перетину кордонів, забез$
печенню (іноді — нелегальному) проїзних документів,
організації шлюбів між мігрантами та громадянами краї$
ни призначення, а також наданню кредитних коштів за
високими ставками [9; 13; 14; 19; 23—25]. Оскільки
підприємницькі організації у цій сфері часто йдуть на
нелегальні кроки, більшість неприбуткових організацій
надають допомогу постраждалим мігрантам за допомо$
гою консультацій, соціальних послуг, юридичного су$
проводу з питань імміграційного законодавства тощо,
для того, щоб створити більш сприятливі та прозорі рам$
ки міграційної політики як для країн, що відправляють,
так і для країн, що приймають.

Теорія сукупної причинної зумовленості (Cumu$
lative Causation of Migration) стверджує, що разом зі
зростанням міграційного досвіду зростає соціальний
капітал і відповідно — ймовірність ініціювання міграції.
Вважається, що цей тренд змінюватиметься залежно від
часу, умов і місця призначення, а також відмінностей у
механізмах, які визначають поведінку членів певної
спільноти. Прихильники порівнюють вплив і поширен$
ня міграційного досвіду у залежності від характеристи$
ки країн, до яких виїхали мігранти, які можуть значно
різнитися. Як схожість, так і відмінності між країнами
свідчать про те, що сукупний причинно$наслідковий
зв'язок міграції є важливим чинником, що посилює ди$
наміку міграційного потоку, хоча цей чинник не завжди
має однаковий вплив на різні потоки міграції. Ця кон$
цепція тісно пов'язана з інституціональною теорією та

теорією міграційних мереж, об'єднуючим чинником
яких виступає прагнення до економії трансакційних
витрат міграції.

Теоретична концепція мобільного переходу трудо$
вих ресурсів з одного ринку праці до іншого описують$
ся у ряді теорій (Relative Inequality Theory of Migration
— "зворотного зв'язку економічних циклів" Дж. П.
Сміта й Д. Томаса [27], теорія демографічного перехо$
ду (Demographic Transition Theory), територіальної мо$
більності (Theory оf Territorial Mobility), синтетична
(Synthetic Theory оf International Migration by D. Massey),
у яких наголошується на накопиченні певних (демогра$
фічних, економічних, соціальних, інституціональних та
інших) змін у суспільстві, які розширюють чи, навпаки,
скорочують/позбавляють можливості задовольняти
базові потреби людини, через що вона прагне змінити
своє економічне та соціальне становище завдяки
міграції.

Аналіз витоків міграційних теорій вказує на значну
трансформацію трудових процесів останнього десяти$
ліття, які, як показує перший досвід карантинних обме$
жень під час пандемії COVID$19, будуть і надалі мати
місце у майбутньому, та поступово змінять умови ди$
станційного/автоматизованого забезпечення виконан$
ня трудових функцій. Призупинення міграційних по$
токів під час карантину — тимчасове явище. Хоча на
зміну співробітникам з уніфікованими обов'язками й на$
виками прийшли інформаційні технології, "розумні" гад$
жети та автоматизовані процеси, підприємства та орган$
ізації висувають нові вимоги до персоналу, який має про$
тистояти глобальним ризикам, політичним і соціальним
кризам, нестабільності та небезпеці. Для розуміння сце$
нарних стратегій розвитку міжнародного ринку праці у
розрізі міграційних процесів, спробуємо систематизу$
вати міграційні теорії з позиції ключових об'єктів ана$
лізу у контексті активізації розвитку людського потен$
ціалу, які представлені у таблиці 1.

Аналіз методологічних підходів і прийомів дослід$
ження міграційних процесів у теоріях міграції за змістом
основних концептів, ключових об'єктів аналізу, дослід$
ницьких проблем, мети, об'єкту, предмету, гіпотез мігра$
ційних теорій привів до висновку, що внаслідок праг$
нення віднайти причини, наслідки та механізми форму$
вання міграційних потоків, гносеологічні та предметні
підходи виявили незадоволеність повною мірою інте$
ресів індивідів та груп населення. Структурно$змісто$
вий аналіз міграційних теорій не підтримав прагнень
вчених щодо створення єдиної теорії міграції, а їх ти$
пологія не привела до єдиного розуміння міграційних
процесів.

Визначаючи взаємозв'язок і взаємозалежність
"push$pull" чинників та ризиків міграційних процесів як
головних складових прийняття рішень про міграцію у
довготривалій перспективі, варто звернутися до стра$
тегічних сценарних методів оцінювання перспектив роз$
витку подій [18; 19; 28, с. 132—201].

Підсумовуючи теоретичні положення всієї сукуп$
ності міграційних теорій, які представлені у науковій
літературі, можна зробити висновок про те, що мігра$
ційні потоки формуються під впливом структурних змін
у глобальній та національних економіках, які не завж$
ди пов'язані географічно, а пов'язані з розвитком чин$
ників науково$технічного прогресу; інвестуванням інно$
вацій та їх відтворенням; критичними структурними зсу$
вами у характеристиках трудових ресурсів; урбаніза$
цією та зміною клімату, що динамічно змінюють вимоги
на міжнародному та локальних ринках праці, створюю$
чи дефіцит ресурсів, економічні та соціальні проблеми.

Для прогнозування економічного розвитку, підви$
щення ефективності використання трудового потен$
ціалу країни та відповідного розуміння векторів іден$
тифікації міграції (часу, території, сфер діяльності,
рівня задоволення потреб тощо), що визначатимуть спе$
цифіку міжнародного поділу праці у найближчий перс$
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пективі, пропонуємо розглянути матрицю сценарних
стратегій у межах чотирьох квадрантів у системі коор$
динат за наступними напрямами: колективного/індиві$
дуального прийняття рішення, та інноваційного розвит$
ку/інтеграції як форм поділу праці, відповідно до яких
можлива детермінація сценаріїв розгортання світових
міграційних процесів (рис. 1).

Вважаємо доцільним визначити, що структурні
зміни в економіці країн є тими рушіями, які на сучасно$
му рівні розвитку матеріальних, транспортних, інфор$
маційних, інтелектуальних потоків, змінюють персо$
нальну мобільність і впливають на прийняття рішення
про міграцію.

Спираючись на великий масив проаналізованого
матеріалу стосовно розвитку міграційних процесів за
півтора століття, спробуємо викласти основну ідею мо$
делювання, яка полягає в орієнтації на розвиток клю$
чових наявних і потенційних конкурентних переваг гло$
бальної економіки, сучасних структурних змінах у на$
ціональних економіках на певних сегментах ринку праці,
чинники НТП та світові інвестиційні процеси. Оціню$
вання економічного становища національної економі$
ки та перспектив розвитку суспільства є важливим мар$
кером, що впливає на мотивацію економічної та соціаль$
ної поведінки громадян, та змінює їх мобільність.

Серед індикаторів, які у науковій літературі найча$
стіше визначаються як такі, що змінюють персональну
мобільність, визначені наступні:

— інвестиції в економіку країни стимулюють зрос$
тання імміграції;

— зв'язок міграції з політичними тенденціями є взає$
модоповнюючим, а не взаємозамінним;

— поява нових сфер діяльності, професій, що обу$
мовлює нову сегментацію ринку праці;

— закріплення та розвиток нових інститутів у соціу$
мі таких, як демократія, права, свободи, народовладдя,

розвитку інститутів громадянського суспільства тощо;
— висока ефективність місцевих громад, громадсь$

ких організацій, міжнародних організацій щодо упоряд$
кування міграційних процесів;

— швидкий розвиток інформатизації національно$
го простору пропорційний швидкій інтеграції у глобаль$
ний простір, і зворотно пропорційний інституціональ$
ним бар'єрам стосовно міграції;

— ступінь безпеки інформаційних мереж підтримує
високе зростання інформованості суспільства, держав$
ної безпеки, надійності зв'язків з родиною на батьків$
щині, включаючи вплив грошових переказів на розви$
ток домогосподарств та національну економіку країн$
донорів.

Міграційні потоки розглядаються за допомогою
векторного підходу у форматі чотирьох квадрантів мат$
риці сценарних стратегій (рис. 1), інтерференція яких
допомагає спрогнозувати напрями попиту та пропозиції
трудових ресурсів у системі координат: колегіального/
індивідуального прийняття рішення; інноваційного роз$
витку/інтеграції економічних суб'єктів. Матриця сце$
нарних стратегій розвитку міграційних процесів скла$
датиметься з наступних квадрантів, симетричність, реф$
лексія та транзитивність яких дають можливість моде$
лювання стратегій у межах наступних квадрантів (рис. 1):

І квадрант визначається інноваційним напрямом
розвитку економічних суб'єктів та індивідуальним спо$
собом прийняття рішень (створення інновацій та/або їх
фрагментарне відтворення); ІІ квадрант — інтеграцій$
ним напрямом розвитку та колегіальним способом прий$
няття рішень; ІІІ квадрант — поширенням екологічних
принципів відповідального підприємництва і стандартів
корпоративного управління на всі сфери життя; IV квад$
рант — соціально орієнтованим підприємництвом з
розвинутими соціальними інститутами завдяки інно$
ваційній складовій розвитку.

Рівень аналізу Теорія Об'єкт економічного аналізу 
Макроеконо-
мічні процеси 

Неокласична (Neoclassical economic approach) Вплив міграції на зростання ВВП, інвестиції, грошових 
переказів мігрантів на платіжний баланс країни, 
інфляцію, динаміку обсягів оподаткування 

Ринок праці Неокласична (Neoclassical economic approach). 
Подвійної сегментації ринку праці (Dual labor 
market theory) 

Попит та пропозиція трудових ресурсів на ринку праці, 
рівень безробіття, компетенції, конкуренції між 
місцевим населенням та мігрантами 

Зайнятість 
населення 

Нова економічна теорія домогосподарств (New 
household economics of migration). Подвійної 
сегментації ринку праці (Dual labor market theory) 

Структурні зміни в економічних сферах діяльності, 
структурні зміни демографії, зайнятості, вплив міграції 
на структуру трудових ресурсів 

Соціальний 
захист/ 
соціальна 
політика 

Неокласична (Neoclassical economic approach). 
Нова економіка трудової міграції (New economics 
of labor migration). Соціальних міграційних мереж 
(Network theory) 

Зростання соціального статусу та соціального захисту 
мігрантів. Витрати урядів на соціальну адаптацію 
мігрантів, розвиток соціальної інфраструктури, 
пенсійної системи 

Мікроеконо-
мічний рівень 
(економіка 
індивідів та 
домо-
господарств) 

Теорія притягування-виштовхування (Push-Pull 
theory).  Теорія сегментації ринку праці (Theory of 
Segmented Labour Market). Людського капіталу 
(Human capital theory). Нова економічна теорія 
домогосподарств (New household economics of 
migration) 

Інвестиції у розвиток людського капіталу – новий тип 
капіталовкладень та ключовий ресурс розвитку 
економіки. Оцінювання ефективності міграції та 
трудових виїздів, рівня життя домогосподарств, витрат-
здобутків (cost-benefit approach), рівня заробітку. 
Механізм прийняття рішень про міграцію: мінімізація 
ризиків більш значущий стимул, ніж різниця у зарплаті 

Латентний 
рівень 

Інституціональна (Institutional apporoach theory). 
Соціальних міграційних мереж (Network theory). 
Кумулятивної причинності (Сumulative Causation 
of Migration) 

Вплив міграції на розвиток домогосподарств, трудові 
відносини, тіньову економіку, легальну/нелегальну 
зайнятість, корупцію, кримінал 

Структурний 
рівень 

Світ-системної парадигми (the world systems theory 
of migration). Інституціональна (Institutional 
apporoach theory). Соціальних міграційних мереж 
(Network theory) 

Уточнення механізмів прийняття рішень про міграцію, 
меж незадоволення політичним/економічним станом, 
суб'єктивне сприйняття гендерних, етнічних, вікових, 
територіальних, статусних інститутів 

Соціальних 
змін та 
мобільності 

Кумулятивної причинності (Сumulative Causation 
of Migration). Соціальних міграційних мереж 
(Network theory). Теорія сукупної причинної 
зумовленості (Cumulative Causation of Migration). 
Теорія відносної відмінності (Relative Inequality 
Theory of Migration). Синтетична теорія (Synthetic 
Theory оf International Migration) 

Оцінювання соціального простору взаємодії, що 
призвело до змін соціально-функціонального та 
соціально-структурного характеру економічного 
розвитку, виникнення нових потреб, сфер діяльності, 
поведінкова економіка, формування оптимального 
соціально-економічного простору розвитку людини 

Таблиця 1. Зміст характеру взаємозв'язку міграційних теорій з економічним аналізом ринку праці

Джерело: сформовано автором.
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У концептуальному представлені сценарії прогно$
зування розвитку міграційних процесів будуть розгор$
татися у межах інтерференції чотирьох квадрантів за
відповідними векторами розвитку міжнародного ринку
праці.

І квадрант орієнтований на сценарій розвитку ви$
соких технологій, новітніх продуктів і форм бізнесу,
швидка поява яких вимагає швидкого реагування бізнес$
структур щодо інвестування у нові ринкові ніші. Роз$
ширення спектру інвестиційних проектів сприятиме
створенню потужних інвестиційних мереж та соціаль$
них груп, які працюють на міжнародному ринку та фор$
мують міграційні потоки. Удосконалення міжнародно$
го менеджменту орієнтоване на персоніфікований
підхід. Фокус ринку праці зосереджений на пошуку
кадрів з унікальними здатностями, досвідом, навиками
вузької спеціалізації, високим заробітком, кар'єрним
зростанням.

ІІ квадрант орієнтований на розвиток інтегрованих
національних/транснаціональних корпорацій, які забез$
печують глобальний споживчий ринок товарами та по$
слугами. Ринок трудових ресурсів обмежується через
застосування засобів автоматизації та штучного інте$
лекту, стабільний попит на ринку праці, проте, пошук
управлінських кадрів залишається націлений на уні$
кальні компетенції управлінських фахівців, а виробни$
чих — на найм тимчасових працівників на виробничі
лінії. Фокус орієнтації для мігрантів — високий заробі$
ток, сприятлива система винагород, мотивація до про$
дуктивної праці, висока кадрова конкуренція.

ІІІ квадрант — розширення корпоративної влади та
відповідальності, екологічних принципів і стандартів
корпоративного управління на всі сфери життя як пуб$
лічного маніфесту, якому підкорені всі технологічно
пов'язані між собою корпоративні структури, додер$
жання етичних стандартів та екологічних норм вироб$
ництва товарів і послуг. Фокус ринку праці орієнтова$
ний на екологічно чисті технології, а мігранти — на
гнучкі вимоги, заробітки середнього рівня для кваліфі$
кації та досвіду з широкою спеціалізацією та готовністю
до навчання.

IV квадрант — соціальні орієнтири направляються
на створення колективних цінностей, сильних соціаль$
них інститутів. Ринок праці орієнтований на розвиток

малого підприємництва, самозайнятість та тривалу тру$
дову зайнятість, справедливий перерозподіл ресурсів,
благ і привілеїв. За рахунок розвитку високих техно$
логій та невисоких бар'єрів доступу до публічного ка$
піталу знижуються вимоги до кваліфікації мігрантів, які
швидко адаптуються та асимілюються у нові суспільні
відносини, що дозволяє їм конкурувати на ринку мало$
го підприємництва з дотриманням вимог локальних
інститутів, у сегментах ринку яких місцеве підприєм$
ництво не заходить.

ВИСНОВКИ
Отже, тривала дискусія про міграційні процеси, яка

вважається незавершеною, розглядає різноманітні
підходи до її пояснення, розвитку та стратегій. Класичні
та неокласичні міграційні теорії розглядають різницю у
доходах на міжнародному ринку праці як першопричи$
ну міграції. Люди мігрують, щоб максимізувати свої
доходи, покращити добробут своїх сімей, а також отри$
мати позитивні ефекти від проживання на території з
розвиненими соціальними інститутами, соціальної
інфраструктури, мінімізації соціальної депривації. Інші
теорії наполягають на тому, що немає переконливих
доказів на підтримку будь$якої концепції через одно$
часну дію багатьох чинників, які визначаються як еко$
номічною ефективністю, соціальною нерівністю, так і
абсолютною бідністю, але наявні дані свідчать про те,
що міграція ще більше примножує нерівність, оскільки
економічне зростання, яке зумовлене міграцією, не має
широкої основи та розшаровую соціальні прошарки су$
спільства. Останнє ще більше підкреслює складний ха$
рактер міграційних процесів, які є багатовимірним яви$
щем, що охоплює різні сфери людського життя та по$
требує постійної уваги з боку науковців, урядових та
громадських структур, які мають зосереджуватися на
прогнозуванні розвитку національного ринку праці
щодо сценарних стратегій розгортання світових мігра$
ційних процесів у контексті активізації розвитку людсь$
кого потенціалу.
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