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АНОТАЦІЯ 

Новосад К. Я. Соціальні ризики міжнародної трудової міграції з України. – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата соціологічних наук за 

спеціальністю 22.00.04 – спеціальні та галузеві соціології. – ДВНЗ 

«Ужгородський  національний університет», Ужгород; Львівський національний 

університет імені Івана Франка, Львів, 2018. 

У дисертації представлені результати дослідження міграційних ризиків 

трудових мігрантів з України. Актуальні тенденції сучасності (демонтаж 

жорсткої біполярної системи; значна інтенсифікація міжнародних економічних, 

соціальних, культурних взаємодій; формування світового ринку праці завдяки 

пом’якшенню міграційних режимів більшості країн світу; не завжди успішні 

пошуки оптимальних моделей міграційної та етнонаціональної політики у 

надсилаючих та приймаючих суспільствах та ін.) створюють передумови для 

поглиблення наукового осмислення міжнародних міграцій. Відповідно, 

актуальність дослідження визначається як соціально-політичними процесами 

сучасності, так і інституційними потребами державних та міжнародних 

організацій, які займаються регулюванням трудової міграції. Як в суспільстві 

загалом, так і на ринку праці та у трудовій діяльності зокрема, міжкультурні 

комунікації можуть стати як перешкодою, так і перевагою. Особливо це 

стосується міжнародних мігрантів та трудових мігрантів зокрема. 

Дослідження реалізоване з позицій комплексу аналітичних інструментів, 

серед яких: концепція Н. Лумана про переваги заміни схеми «ризик / 

надійність» схемою «ризик / небезпека»; погляди А. Шюца на ризик і шанс як 

взаємозалежні змінні, які спонукають людей намагатися опановувати світ і 

долати перешкоди; концепція «потрійної індивідуалізації» в умовах суспільства 

ризиків У. Бека; тлумачення компетентності, запропоноване Дж. Равеном. 

Соціокультурна компетентність складається з когнітивних, емоційних та 

вольових (поведінкових) елементів і у контексті міжнародної міграції 
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проявляється, перш за все, у міжкультурній взаємодії мігрантів та резидентів 

приймаючих країн. До когнітивного аспекту міжкультурної компетентності 

віднесені знання, які людина отримує найчастіше за допомогою цільового 

навчання. Це принципово відрізняє когнітивний аспект компетентності від 

поведінкового (вольового) аспекту. Якщо до когнітивного аспекту 

міжкультурної компетентності відносять результат цільового навчання, то 

індикатором поведінкового аспекту компетентності завжди є досвід. 

Результатом досвіду є не знання, а навички. Третя складова соціокультурної 

компетентності – емоційна. Її основним індикатором є ставлення до інших 

ідентичностей, культурних цінностей. Найчастіше ця складова проявляється як 

(не)толерантність до культурних та расових відмінностей.  

 Програма емпіричного дослідження була розроблена та реалізована 

творчим колективом соціологів із країн Центрально-Східної Європи (Латвії, 

Литви, Польщі, Словаччини, України) за участі автора. Мета емпіричного 

дослідження – з’ясувати відмінності позицій досвідчених і потенційних 

трудових мігрантів з України щодо уявних перешкод у межах пізнавальних, 

поведінкових і емоційних складових їхньої соціокультурної компетентності. У 

роботі вперше: запропоноване нове бачення соціокультурних ризиків трудових 

мігрантів, які не ототожнюються із нормативно-правовою закріпленістю 

соціально-значимих обставин, а відображають інформаційну природу нових 

соціальних ризиків, які набувають актуальності в умовах переходу до 

постіндустріального суспільства; доведено, що високий коефіцієнт уникнення 

невизначеності та запобігання ризикам трудових мігрантів з України підвищує 

їхню уразливість, відкидає їх на другорядні ролі на виробництві та змушує 

приймати невигідні умови праці з боку посередників та роботодавців 

приймаючої країни; прогнозовано ймовірність зростання ризиків втрати 

«мотивованих здібностей» на підставі дисбалансу між когнітивними, 

емоційними та вольовими складовими міжкультурної компетентності трудових 

мігрантів з України та підсилення їх відчуття меншовартості.  
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У дослідженні набули подальшого розвитку: уявлення про трудових 

мігрантів як «джерело капіталістичного духу» В. Зомбарта; концепція 

Н. Лумана про переваги заміни схеми «ризик / надійність» схемою «ризик / 

небезпека»; погляди А. Шюца на ризик і шанс як взаємозалежні змінні, які 

спонукають людей намагатися опановувати світ і долати перешкоди; поняття 

проміжних (уявних) перешкод моделі міграції Е. Лі; поняття готовності до 

міграції, яка є проміжною ланкою між готовністю до переміщення та 

фактичним переміщенням міжнародних мігрантів (Л. Рибаковський, 

Т. Заславська); концепція «потрійної індивідуалізації» в умовах суспільства 

ризиків У. Бека; концепція «мотивованих здібностей» Дж. Равена, яка 

складається з балансу когнітивних, емоційних та вольових складових.  

У дослідженні удосконалено: застосування ключових індексів 

порівняльних досліджень організаційних культур Г. Хофстеде; методи 

вивчення навколонаукової міфології щодо міжнародних трудових мігрантів  

з України Б. Юськіва; оцінку конкурентоспроможності трудових мігрантів на 

ринку праці за показником компетентності та ймовірності успіху  

(Л. Хижняк, Л. Легецька, І. Майданік); методи вимірювання міжкультурної 

компетентності трудових мігрантів  (В. Гразюлис, О. Пелін).  

В роботі з’ясовано, що міжнародна трудова міграція є об’єктом вивчення 

низки дисциплін, а також міждисциплінарних досліджень, в яких підходи всіх 

наукових дисциплін є рівнозначними та взаємодоповнюються. Із позицій 

соціології міжнародна міграція розглядається як соціальний процес, в основі 

якого лежить система чинників соціально-економічного, соціально-політичного 

та соціокультурного характеру, які є передумовою територіального 

переміщення і адаптації в країні перебування.  

Доведено, що понятійний апарат соціологічного дослідження зовнішньої 

трудової міграції потребує вдосконалення. В роботі уточнені базові поняття 

соціологічного вивчення міжнародної трудової міграції («мобільність», 

«міграція», «міграційні настрої та міграційні наміри», «соціально-економічні та 
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соціально-культурні ризики»», «міжкультурна комунікація» та «культурна 

компетентність у контексті міжкультурної взаємодії»).  

Встановлено, що в умовах постіндустріального суспільства, завдяки 

розширенню можливостей вибору та збільшенню рівня невизначеності, 

посилюється значення різнопланових соціальних ризиків. Соціальні ризики, з 

якими стикаються трудові мігранти, формуються поза конфліктом між працею і 

капіталом, який був характерним для індустріального суспільства. Природа 

нових соціальних ризиків проявляється через конфлікт між (не)компетентністю 

та (не)професіоналізмом працівників. Виявлено, що основним аспектом 

соціальних ризиків, з якими стикаються українські трудові мігранти за 

кордоном, є невідповідність організаційної культури українців організаційним 

культурам приймаючих країн. На основі даних емпіричного соціологічного 

дослідження виявлено, що ці невідповідності, зокрема, стосуються ставлення 

до невизначеності та ризиків.  

З’ясовано, що соціальні ризики приховані у дисбалансі міжкультурної 

компетентності досвідчених трудових мігрантів і не усвідомлюються 

потенційними трудовими мігрантами. Одним із наслідків дисбалансу між 

когнітивними, емоційними та вольовими складовими міжкультурної 

компетентності досвідчених трудових мігрантів із України є відчуття 

меншовартості (другосортності).  

Доведено, що найбільшою соціальною небезпекою для трудових мігрантів 

з України є втрата компонентів компетентності та ініціативності. Це 

насамперед торкається впевненості в собі, здатності приймати самостійні 

рішення, шукати та використовувати зворотний зв’язок із оточенням. 

З’ясовано, що вузлові моменти порівняльного аналізу соціальних ризиків, із 

якими стикаються трудові мігранти з України відкривають перспективи 

вдосконалення методології дослідження соціальних (і соціокультурних, 

зокрема) ризиків. Насамперед це торкається розробки методів дослідження 
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прийняття міграційних рішень, механізмів запобігання невизначеності та участі 

у міжкультурній комунікації.  

Ключові слова: трудова міграція, міграційні настрої, міграційні наміри, 

міграційні ризики, соціокультурні ризики, соціокультурна компетентність. 

 

SUMMARY 

Novosad K. Y. Social risks of the Ukrainian labor migrants in the process of 

intercultural interacton. – Qualification research with manuscript copyright.  

Thesis for a Candidate’s degree in sociological sciences on a speciality 22.00.04 

– special and branch sociologies. – Uzhhorod National University, Uzhhorod; Ivan 

Franko National University of Lviv, Lviv, 2018. 

 The dissertation presents the results of the sociological research of socio-

cultural aspects of migrational risks of labor migrants from Ukraine. Current trends 

(namely: collapse of the rigid bipolar world political system; significant 

intensification of international economic, social and cultural interactions; the 

formation of the world labor market, due to the liberalization of the migration 

regimes in most countries of the world; not always successful searches of the best 

models of migration and ethnic policy in sending and receiving societies etc.) create 

prerequisites for scientific understanding of international migration and migrational 

risks. The relevance of the study is defined by the contemporary socio-political 

processes and by the institutional needs of state and international organizations that 

deal with the regulation of labor migration. Intercultural interactons can become both 

an obstacle and an advantage in society in general and in the labor market. This is 

especially true for international migrants and migrant workers, in particular. 

In the first chapter the theoretical and methodological basis of the study is 

revealed. The research is conducted from the standpoint of a set of analytical tools, 

among which: the ―risk / danger‖ scheme of N. Luhmann; A. Schütz views on risk 

and chance as interdependent variables that encourage people to try to master 

overcome obstacles; U. Beck`s concept of ―triple individualization‖ in the conditions 
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of the risk society; the interpretation of competence proposed and the concept of 

―motivated abilities‖ by J. Raven; the idea of migrant labor as a ―source of capitalist 

spirit‖ by V. Zombart; the concept of intermediate (imaginary) obstacles by E. Lee; 

the concept of readiness for migration, which is an intermediate link between the 

readiness for relocation and the actual movement of international migrants (L. 

Rybakovsky, T. Zaslavskaya). 

Socio-cultural competence consists of cognitive, behavioral and emotional 

elements and, in the context of international migration, manifests itself, first of all, in 

the intercultural interaction of migrants and residents of host countries. The cognitive 

aspect of intercultural competence is the knowledge that a person receives most often 

through targeted learning. This fundamentally distinguishes the cognitive aspect of 

competence from the behavioral one. The third component of socio-cultural 

competence is emotional. Its main indicator is the attitude towards other identities, 

cultural values. Most often, this component manifests itself as (non)tolerance to 

cultural and racial differences. 

Tha second chapter elaborates the idea that the challenges facing a post-

industrial society manifest shifts between ―expected future‖ and ―real future‖, 

marking future threats and losses today. The most important element of the new 

social conditions is the distinction between risks and dangers. However, the 

distinction between risks and dangers is often offset by political motives. New social 

risks of labor migrants are formed beyond the conflict between labor and capital, 

which was characteristic of industrial society. This, above all, concerns self-

confidence, the ability to make independent decisions, to seek and use feedback with 

the environment. The choice of labor migration as a life strategy may not be 

sufficiently motivated becouse of the underestimation of the importance of cultural 

competence in a different cultural environment. 

The third chapter is dedicated to the empirical research of labor migrants 

cultural competence in the context of migrational risks. The program of empirical 

research was developed and implemented by the international team of sociologists 
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from Central and Eastern European countries (Latvia, Lithuania, Poland, Slovakia, 

Ukraine) with author`s participation. The purpose of the empirical study is to find out 

the differences between the perceptions the imaginary obstacles within the cognitive, 

behavioral and emotional components of their socio-cultural competence of the 

experienced and potential labor migrants. In this research author proposed new vision 

of sociocultural risks of labor migrants, which reflect the informational nature of new 

social risks and become relevant in the context of the transition to a post-industrial 

society. It is proved that a high level of uncertainty avoidance and prevention of risks 

increases vulnerability of labor migrants from Ukraine, poses them at secondary roles 

of labor markets of host societies and makes them accept unfavorable working 

conditions proposed by the mediators and employers of the host country; the 

probability of increased risk of losing ―motivated abilities‖ by Ukrainian labor 

migrants is predicted on the basis of an imbalance between the cognitive, emotional 

and behavioral components of their intercultural competence. 

The study’s findings and results enabled us to verify its basic hypotheses, 

synthesizing of which provides options for making a number of suggestions that, in 

our view, have both theoretical and practical value. The research has further 

developed: application of key indexes of comparative studies of organizational 

cultures by G. Hofstede; methods of studying the ethnocentric mythology concerning 

international labor migrants from Ukraine by B. Yuskiv; methods of measuring the 

intercultural competence of labor migrants (V. Grasulyulis, O. Pelin) etc. 

Key words: labor migration, migratory attitudes, migration intentions, 

migrational risks, socio-cultural risks, socio-cultural competence. 
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ВСТУП 

 

Обґрунтування вибору теми. Сучасні глобальні тенденції (крах 

біполярної та формування нової світової системи міждержавних відносин; 

інтенсифікація міжнародних економічних, соціальних, культурних взаємодій; 

формування глобального ринку праці; пом’якшення міграційних режимів 

більшості країн світу; пошуки оптимальних моделей міграційної та 

етнонаціональної політики у суспільствах-донорах та реципієнтах міграційних 

потоків та ін.) створюють передумови для поглибленого наукового осмислення 

міжнародних міграцій та супутніх соціальних ризиків як у суспільствах 

походження мігрантів, так і у приймаючих суспільствах. Інтенсифікація 

міграційних процесів формує ризики як економічного, так і соціокультурного 

та політико-управлінського характеру. В економічній площині значна частка 

мігрантів на ринку праці призводить до зростання безробіття серед резидентів 

приймаючих країн, зниження рівня мінімальної заробітної платні та поширення 

тіньових форм трудових відносин. У вимірі соціокультурному та політико-

управлінському постають виклики, пов’язані із  інтеграцією мігрантів у 

приймаючі суспільства та супутніми проблемами (ріст ксенофобських настроїв, 

соціальна ексклюзія, геттоізація мігрантів тощо).  

Країни-донори міграційних потоків також стикаються із багатовимірними 

наслідками зовнішньої міграції, найбільшу увагу серед яких привертають 

зменшення трудових ресурсів; декваліфікація значної частини трудових 

мігрантів, які працюють за кордоном не за спеціальністю, їхня прекарізація; 

демографічні проблеми та ін. Численними є й функціональні наслідки для 

країн-донорів: пом’якшення проблеми безробіття; надходження грошових 

ресурсів, які стимулюють виробництво, покращують економічну динаміку 

тощо. 

Міжнародні міграційні процеси стали не тільки важливим чинником 

взаємозбагачення економік та культур, але й фактором поширення різного роду 
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викликів, що актуалізує необхідність усебічного дослідження міграційних 

ризиків, зокрема, із соціологічної перспективи. Таким чином, практичний вимір 

актуальності дослідження зумовлюється як соціально-політичними процесами 

сучасності, так і інституційними потребами державних та міжнародних 

організацій, що займаються регулюванням трудової міграції. 

Слід відзначити істотне пожвавлення наукового інтересу до проблеми 

міграційних ризиків упродовж останніх років. Важливою у вивченні 

міжнародної міграції є роль теорії ризику, сформульованої наприкінці 1960-х та 

на початку 1970-х років  ХХ століття. Вивчення соціальних ризиків трудової 

міграції вимагає поглиблення як методологічних засад відповідних досліджень, 

так і впорядкування їх понятійного апарату. Доцільно розмежувати соціально-

культурну, соціально-економічну, соціально-правову та соціально-політичну 

сфери актуалізації міграційних ризиків, які можуть виявлятися на мікро-, мезо- 

та макрорівнях. Соціально-економічні ризики пов’язані з небезпекою 

соціально-економічної дестабілізації суспільств донорів та реципієнтів 

міграційних потоків, із можливою втратою соціально-професійного статусу, 

декваліфікацією, зниженням рівня якості життя мігрантів тощо. Соціально-

культурні ризики зумовлюються відмінністю систем цінностей, практик, 

моделей поведінки. Міграційні ризики у сфері безпеки стосуються впливу 

міграційних процесів на рівень злочинності, об’єктивну та суб’єктивну безпеку 

трудових мігрантів та резидентів приймаючих суспільств. Слід зазначити, що 

актуальність дослідження у теоретичному вимірі зумовлюється браком 

ґрунтовних теоретичних опрацювань та інструментів емпіричного дослідження 

міграційних ризиків, які виникають у процесі трудової діяльності та 

міжкультурної взаємодії мігрантів за кордоном.  

Ступінь наукової розробки проблеми. Упродовж останніх років зростає 

число публікацій, присвячених проблемі ризиків в усіх сферах діяльності 

людини. Ця тенденція дала підстави окремим дослідникам говорити про 

формування інтегративної дисципліни – ризикології. Сьогодні вивчення ризиків 
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є міждисциплінарною галуззю знання, об’єктом якої стають природні, 

техногенні, соціогенні ризики.  

Методологія дослідження теоретичних та практичних аспектів 

міжнародних трудових міграцій була опрацьована в наукових працях 

Е. Берджес, Дж. Беккера, Е. Валерстайна, Ф. Дювеля, Е. Дюркгайма, 

Ф. Знанецького, В. Зомбарта, Р. МакКензі, Д. Массея, Р. Парка, І. Прибиткової, 

Л. Рибаковського, П. Сорокіна, Е. Тайлора, В. Томаса, Ф. Хьюго та ін. Різні 

аспекти дослідження трудових міграцій висвітлюються  в працях В. Бакірова, 

О. Блинової, В. Володько, В. Євтуха, О. Іванкової-Стецюк, Н. Ігнатолі, 

О. Лютак, І. Майданік, О. Малиновської, А. Мокія, В. Ніколаєвського, 

В. Онищука, О. Пелеха, О. Пеліна, В. Переведенцева, Н. Победи, 

Н. Побулавець, О. Ровенчак, М. Романюка, О. Світлова, М. Шульги, О. Хомри, 

Б. Юськіва, М. Яворського, В. Чорної та ін. 

Дослідженням явища ризику присвячені праці Дж. Бонолі, А. Вільдавські,  

М. Дугласа, Г. Еспін-Андерсена, Ф. Найта, П. Розанваллона, П. Тейлор-Губі, 

М. Фуко, О. Яницького. Важливою у вивченні міжнародної міграції є роль 

теорії ризику, сформульованої наприкінці 1960-х років ХХ століття. Її розвиток 

пов’язують насамперед з іменами Н. Лумана, У. Бека, Е. Гідденса.  

Дослідження соціального ризику вітчизняними науковцями представлене в 

працях О. Амоші, Е. Афоніна, В. Вітлінського, І. Кірноса, І. Миронюк, 

В. Надраги, Е. Лібанової, С. Пірожкова, В. Рюль, У. Садової, Ю. Саєнка, 

М. Фащевського, М. Чумаченка, І. Шваб, В. Щербини та ін. Огляд наукового 

дискурсу виявив, що окремі важливі проблеми, зокрема дослідження 

соціальних аспектів ризиків, що виникають у процесі трудової міграції та 

міжкультурної взаємодії, залишаються поза увагою вчених і практиків: 

зазначеним дослідженням бракує понятійної впорядкованості, відсутні 

вичерпні класифікації ризиків, які виникають у процесі міжкультурної 

взаємодії мігрантів із громадянами приймаючих країн; обмаль верифікованих 
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інструментів виміру міграційних ризиків у контексті трудової діяльності 

мігрантів у межах організаційної та ділової культури приймаючих суспільств. 

Наукова проблема, на вирішення якої спрямоване дослідження, полягає у 

наявності суперечності поміж інтенсивними та масштабними процесами 

зовнішньої трудової міграції з України, з одного боку, та браком ґрунтовних 

теоретичних напрацювань та інструментів емпіричного дослідження соціальних 

ризиків трудової міграції, з другого. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційну роботу виконано згідно з планом науково-дослідних робіт 

кафедри соціології та соціальної роботи факультету суспільних наук ДВНЗ 

«Ужгородський національний університет» у межах науково-дослідницької 

теми: «Закарпаття в системі соціальних трансформацій України» (державна 

реєстрація теми №0110U000768), де дисертантом обґрунтовано теоретико-

методологічні засади дослідження соціальних аспектів міграційних ризиків,  

етнічна ідентичність та толерантність трудових мігрантів Закарпаття, 

трансформація їх соціального становища у країні-реципієнті (Угорщина).  

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є визначення умов 

формування соціальних ризиків міграції, шляхи їх подолання та можливі 

наслідки для досвідчених та потенційних мігрантів з України в 

іншокультурному середовищі. 

Відповідно до мети були визначені такі завдання:  

–  здійснити систематизацію та порівняльний аналіз основних підходів до 

вивчення міграції в соціології та інших соціогуманітарних дисциплінах; 

–  уточнити понятійний апарат дослідження концепту зовнішньої міграції 

(зокрема, зміст понять «рухливість», «мобільність», «міграція», «зовнішня 

міграція», «міграційні наміри»); 

– визначити особливості соціальних ризиків, що виникають у процесі 

трудової діяльності мігрантів в іншокультурному середовищі; 
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– розглянути умови формування соціальних ризиків, які супроводжують 

трудову діяльність українських мігрантів у приймаючих суспільствах, у 

контексті понять «організаційна культура», «ділова культура», «трудова етика», 

«готовність до ризику»;  

– сконструювати інструментарій емпіричного дослідження соціальних 

ризиків трудових мігрантів в  іншокультурному середовищі; 

– розкрити співвідношення уявлень потенційних та досвідчених трудових 

мігрантів про шляхи подолання та можливі наслідки міграційних ризиків.  

Об’єктом дослідження є соціальні ризики, із якими стикаються мігранти з 

України в процесі трудової міграції.  

Предметом дослідження є умови формування, шляхи подолання та 

можливі наслідки соціальних ризиків для досвідчених та потенційних мігрантів 

з України 

Методологія та методи дослідження. Теоретико-методологічною 

основою дослідження є синтез положень сучасних теоретизацій соціальних 

ризиків (концептуалізація схем «ризик / надійність» та «ризик / небезпека» 

Н. Лумана; погляди А. Шюца на ризик і шанс як взаємозалежні змінні; 

концепція «потрійної індивідуалізації» в умовах суспільства ризиків У. Бека), а 

також концептуалізації низки аспектів зовнішніх трудових міграцій, викладені 

у працях В. Зомбарта, Е. Лі, Дж. Равена.  

У роботі застосовано низку загальнонаукових та спеціально-соціологічних 

методів: логіко-семантичний – для аналізу та поглиблення понятійного апарату 

концепту зовнішньої міграції; компаративний аналіз результатів статистичних 

та конкретно-соціологічних досліджень міграції; моделювання ризиків, з якими 

стикаються трудові мігранти з України; структурно-функціональний аналіз у 

визначенні соціальних ризиків, які постають перед трудовими мігрантами з 

України в іншокультурному середовищі; низка статистичних методів в аналізі 

результатів авторського емпіричного дослідження (зокрема, кореляційний та 

кластерний аналіз).   
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Емпіричну базу роботи складають матеріали авторського дослідження, 

реалізованого із застосуванням онлайн-опитування (n=841) потенційних і 

досвідчених трудових мігрантів. Дослідження проведене з 25.01 по 24.02. 2015 

року. Також у роботі використано дані вторинного аналізу низки баз даних 

всеукраїнських та крос-національних досліджень. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає у концептуалізації 

соціальних ризиків міграції, які постають перед досвідченими та потенційними 

мігрантами з України в контексті трудової діяльності в іншокультурному 

середовищі. Наукова новизна дослідження розкривається у таких положеннях: 

вперше: 

–  запропоновано соціологічну концептуалізацію міграційних ризиків, яка 

відображає їх інформаційну природу, набуває актуальності в умовах переходу 

до постіндустріального суспільства і актуалізується насамперед в контексті 

трудової діяльності у середовищі організаційної та ділової культури 

приймаючих країн. Встановлено, що в умовах постіндустріального суспільства, 

завдяки розширенню можливостей вибору та збільшенню рівня невизначеності, 

перспективи майбутнього переміщуються зі сфери небезпеки в сферу ризику. 

Соціальні ризики трудових мігрантів формуються поза конфліктом між працею 

і капіталом, який був характерним для індустріального суспільства. Природа 

нових соціальних ризиків проявляється через конфлікт між (не)компетентністю 

та (не)професіоналізмом працівників. Нові соціальні ризики формуються 

власним вибором міжнародних трудових мігрантів, мають прояви як на 

індивідуальному, груповому так і суспільному рівнях і можуть бути визначені 

як імовірність настання негативних соціальних наслідків у результаті 

міграційної поведінки;  

–  виявлено, що основним аспектом соціальних ризиків українських 

трудових мігрантів за кордоном є невідповідність їхньої організаційної 

культури організаційним культурам приймаючих країн. На підставі діагностики 

типу ділової культури українських трудових мігрантів доведено, що їм 



18 

 

притаманний високий рівень спрямованості на уникнення невизначеності та 

запобігання ризикам. Це, у свою чергу, підвищує їхню уразливість, відкидає на 

другорядні ролі на ринку праці приймаючих країн та змушує приймати 

невигідні умови праці з боку посередників та роботодавців; 

–  на підставі емпіричних даних діагностовано високий рівень ризику 

втрати українськими трудовими мігрантами «мотивованих здібностей». 

Останнє поняття, введене в науковий обіг Дж. Равеном, вказує на необхідність 

балансу когнітивних, емоційних та вольових складових для ефективної 

соціальної діяльності. Соціальні ризики приховані у дисбалансі різних 

складових міжкультурної компетентності досвідчених трудових мігрантів і не 

усвідомлюються потенційними трудовими мігрантами. Одним із наслідків 

дисбалансу між когнітивними, емоційними та вольовими складовими 

міжкультурної компетентності досвідчених трудових мігрантів з України є 

відчуття меншовартості (другосортності). Відчуття меншовартості заважає 

міжкультурній комунікації трудових мігрантів з України з резидентами 

приймаючих країн, перешкоджає підвищенню міжкультурної компетентності, 

яка є чинником соціального успіху в приймаючій країні.  

набули подальшого розвитку: 

–  положення низки концепцій та теорій, що застосовуються в авторській 

концептуалізації соціальних ризиків міграції. Зокрема: уявлення про трудових 

мігрантів як «джерело капіталістичного духу» В. Зомбарта, яке верифікується 

щодо українських трудових мігрантів; поняття «проміжні (уявні) перешкоди на 

шляху до міграції» Е. Лі, яке застосовується у розмежуванні міграційних 

уявлень потенційних та досвідчених трудових мігрантів; поняття «готовність до 

міграції», яке інтерпретується як проміжна ланка між готовністю до 

переміщення та фактичним переміщенням міжнародних мігрантів 

(Л. Рибаковський, Т. Заславська); концепція трьох аспектів «мотивованих 

здібностей» (когнітивних, емоційних та вольових) Дж. Равена, яка 

застосовується у діагностиці соціальних ризиків українських трудових 



19 

 

мігрантів; 

– положення низки концепцій та теорій, що стосуються «ризиків», 

«міграційних ризиків» та «соціальних міграційних ризиків», а саме: концепція 

Н. Лумана про переваги заміни схеми «ризик / надійність» схемою «ризик / 

небезпека»; погляди А. Шюца на ризик і шанс як взаємозалежні змінні, які 

спонукають людей намагатися опановувати світ і долати перешкоди; концепція  

«потрійної індивідуалізації» в умовах суспільства ризиків У. Бека; 

удосконалено: 

– застосування низки інструментів емпіричного дослідження ділової 

культури та міжкультурної компетентності українських трудових мігрантів, а 

саме: ключових індексів порівняльних досліджень організаційних культур 

Г. Хофстеде; методи вимірювання міжкультурної компетентності трудових 

мігрантів (В. Гразюлис, О. Пелін); оцінку конкурентоспроможності трудових 

мігрантів на ринку праці за показником компетентності та ймовірності успіху 

(Л. Хижняк, Л. Легецька, І. Майданік). 

Практичне значення одержаних результатів.  Отримані результати та 

методика дисертаційного дослідження можуть бути використані для розробки 

та викладання навчальної дисципліни «Соціологія міграції»; розробки 

державних та громадських проектів і програм, спрямованих на подолання 

негативних наслідків зовнішньої трудової міграції та підвищення 

міжкультурної комунікативної компетентності трудових мігрантів.  

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійно виконаною 

науковою працею. Наукові результати, висновки та положення наукової 

новизни, що містяться в дисертації, є особистим доробком здобувача. 

Апробація результатів. Основні положення і результати дисертаційного 

дослідження були представлені та обговорені на: Міжнародній науково-

практичній конференції «Міжетнічна та міжконфесійна толерантність як 

чинник консолідації українського суспільства: досвід Закарпаття» (м. Ужгород, 

28-29 травня 2013 року); VI Міжнародній науковій конференції «Соціальні і 
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політичні трансформації в кризовому суспільстві: локальний, регіональний та 

глобальний виміри» (м. Одеса, 27-28 вересня 2013 року); Х Всеукраїнській 

науково-практичній конференції «Проблеми розвитку соціологічної теорії. 

Теорія солідарності та конфлікту в поясненні сучасних суспільних процесів» 

(м. Київ, 21-22 травня 2015 року); IV Міжнародній українсько-польській 

конференції «Ідентичності народів Центрально-Східної Європи» (м. Львів,  

22-23 червня 2018 року). 

Публікації. Основний зміст дисертаційної роботи відображений в  

14 наукових  публікаціях: з них 5 статей в наукових виданнях України, 

затверджених МОН як фахові з соціології; 1 − у закордонному періодичному 

виданні; 8 публікацій в інших виданнях. 

Структура та обсяг дисертації. Структура та обсяг дисертаційної роботи 

зумовлені метою і основними завданнями дослідження. Дисертація складається 

зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. 

Загальний обсяг дисертації становить 278 сторінок, з яких 184 сторінки 

основного тексту. Робота містить 17 таблиць та 11 рисунків. Список 

використаних джерел складає 210 найменувань. 
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РОЗДІЛ 1   

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

МІЖНАРОДНОЇ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ 

 

1.1. Міграція населення у міждисциплінарному та соціологічному вимірі 

«Міграція населення» – термін, який має багато значень. Міграція 

населення може проявлятися у таких формах, як кочівництво, паломництво, 

мандри, урбанізація, руралізація та ін. Міграції населення мають давню історію, 

але є відносно малодослідженими. У Західній Європі та Північній Америці 

міграція населення стала об’єктом соціологічних досліджень лише з середини 

ХІХ сторіччя. Інтерес до вивчення міграції населення набув актуальності 

завдяки потребам дослідження адаптації іммігрантів у приймаючих країнах та 

дослідження наслідків масової еміграції працездатного населення з країн-

донорів. «Соціальне замовлення» на перші подібні соціологічні дослідження 

було сформовано в контексті економічних ризиків та політичних програм епохи 

першої промислової революції. Початки наукового осмислення явища 

зовнішньої міграції пов’язують з іменем ліберального мислителя XVIII століття 

А. Сміта, який заснував так званий меркантилістський підхід до зовнішньої 

міграції. Відповідно до меркантилізму (від англ. merchant – торгівець), 

безперешкодний міжнародний рух робочої сили сприяє економічному 

зростанню та подоланню бідності. Пріоритетним є залучення іноземних 

кваліфікованих працівників з одночасною забороною міграції своїх громадян. 

У другій половині ХІХ століття сформувалася класична теорія міграції. 

Початки формування цієї теорії пов’язують із Е. Равенштайном 

(E. G. Ravenstein), який вивів «закони міграції» та заклав основи для 

розмежування її чинників на чинники відштовхування та чинники 

притягування. Надалі такі автори, як Е. Лі (E. Lee), С. Еберг (S. Eberg), 

У. А. Льюіс (W. A. Lewis) розглядали функції, що їх виконує зовнішня міграція 

як для суспільств походження мігрантів, так і для приймаючих суспільств. 
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Зокрема, йдеться про те, що зовнішня міграція зрівноважує ринки праці цих 

суспільств. У кожній економіці існує господарча диференціація територій, 

зокрема, на натуральне господарство (англ. – subsistence sector) та  

капіталістичний сектор (англ. – capitalist sector). Перший сектор є джерелом 

трудових ресурсів для значно більш рентабельного другого. Критики вважали 

слабкостями класичного підходу надмірне покладання на економічну модель 

людини (лат. – homo economicus), нехтування неекономічними чинниками 

міграційної поведінки, а також нехтування дисфункціями, що їх може 

спричиняти зовнішня міграція. 

Критика недоліків класичного підходу до дослідження зовнішньої 

міграції призвела до формування неокласичного підходу. Цей підхід 

сформувався наприкінці ХХ століття і представлений такими авторами, як 

Д. С. Массей (D. S. Massey), А. Палоні (A. Palloni), Дж. Дюранд (J. Durand) та 

ін. Згідно із неокласичним підходом, міграція відбувається на підставі 

калькуляції індивідом можливих здобутків та втрат. Під час підрахунку втрат та 

здобутків береться до уваги можливість отримання робочого місця, а у випадку 

нелегальної міграції – шанс уникнення депортації. Також увага приділяється 

вартості подорожі, коштам утримання під час пошуків нового місця праці, 

стресу, пов’язаному із перебуванням на чужій культурно та психологічно 

території, a також із психологічними втратами, пов’язаними із розривом старих 

зв’язків. У літературі представлений широкий спектр критики неокласичних 

макро- та мікропідходів. Ця критика стосується як загальнометодологічних 

позицій неокласичних підходів до зовнішньої міграції, так і її більш 

«локальних» аспектів.   

Згідно із дослідженнями О. Малиновської, вивчення міграції населення 

українськими дослідниками практично не проводилось до 60-х років 

ХХ століття. Міграційні дослідження в Україні упродовж тривалого періоду 

вважалися небажаними, а використання міграційної статистики було обмежене 

цензурою. Тільки потреби вивчення переміщення великих мас працівників на 
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освоєння цілинних земель, копалень Сходу та Півночі СРСР та «відлига»  

1960-х років сприяли приверненню уваги науковців до проблематики міграції. 

Їхній аналіз був спрямований насамперед на статистичні дані щодо масштабів, 

спрямованості, складу міграції населення. «У 1970–1980-ті рр. відбувся поворот 

до теоретичного пояснення міграційних процесів, залежності між міграціями та 

іншими суспільними процесами, методології досліджень, розробки заходів 

міграційної політики» [79, c. 158].  

Суттєве зростання масштабів та інтенсивності міжнародної міграції 

населення наприкінці ХХ – на початку ХХІ століття зумовило інтерес 

українських соціологів до проблематики міграції. Водночас, їхні дослідження, 

на думку львівських дослідниць О. Ровенчак і В. Володько, «мають доволі 

фрагментарний характер і недостатньою мірою висвітлюють такі аспекти 

міжнародної міграції, як проблеми соціокультурної адаптації іммігрантів та 

зміни в їхніх ідентичностях і практиках» [139, c. 9]. У порівнянні з працями 

західних колег, дослідження українських соціологів набагато частіше 

спрямовані на виявлення рушійних сил та наслідків міграції населення, 

недостатньо уваги натомість приділяється трансформаціям ідентичності 

міжнародних мігрантів. Замість концептуалізації міграції населення, 

дослідження українських соціологів, на думку дослідників, занадто часто 

зосереджені навколо збору емпіричних даних соціально-економічного 

характеру.  

Як зазначає Ю. Білан, для наукового дискурсу щодо зовнішньої міграції з 

України характерні такі особливості: 1) етноцентризм, зосередженість 

виключно на особливостях зовнішньої міграції громадян України чи етнічних 

українців без належної уваги до представників етнічних меншин та без 

порівняльного крос-національного контексту; 2) дисциплінарна вузькість, 

відмова у дослідженнях зовнішньої міграції від міждисциплінарної інтеграції; 

3) алярмізм та негативізм стосовно явища зовнішньої міграції, пріоритет у 

висвітленні проблемних аспектів явища [191]. 
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Теоретико-методологічні підходи західних дослідників перегукуються з  

підходами пострадянських науковців, зокрема, у визнанні міждисциплінарного 

характеру досліджень міграції населення. Згідно із позицією К. Бреттелл і 

Дж. Холіфілд, спільність між соціологією, географією та економікою міграції 

зумовлюється предметом їхнього дослідження. Головним питанням 

соціологічного дослідження міграції є соціальне «включення та виключення 

мігрантів», які втрачають певні соціальні зв’язки, але натомість набувають нові. 

Центральним питанням економічного дослідження міграції є соціально-

економічні чинники, які зумовлюють міграційні рішення та мікро- і 

макроекономічні наслідки цих рішень. Основним питанням географії міграції, 

на думку К. Бреттелл і Дж. Холіфілд, є уточнення просторових закономірностей 

міграції [194, c. 4]  

Предметна спільність між названими дисциплінами проявляється через 

уточнення того, що саме «пояснюють» різні аспекти міграції населення. 

Спільність між соціологією та економікою міграції виявляється через 

дослідницькі гіпотези. В обох дисциплінах дослідні гіпотези спрямовані на 

виявлення залежності міграції від людського капіталу мігрантів. Нижче 

розглянемо дисциплінарну специфіку у вивченні міжнародної трудової міграції 

(див. табл. 1.1). Зрозуміло, що предметні поля окремих дисциплін можуть мати 

дотичність. Спільність між низкою дисциплін, згаданих у наведеній нижче 

таблиці, полягає у спрямованості на дослідження механізмів впливу міграції на 

культурні зміни та етнічну ідентичність (антропологія), зміни популяції 

(демографія) або, навпаки, на механізми впливу права на міграцію (право). 

Методична спільність цієї групи дисциплін проявляється через уточнення 

того, «як можливий» вплив міграції на суспільні зміни або суспільства на 

міграцію. Окрему позицію у вивченні міграції займає політологія, головне 

питання якої спрямоване на з’ясування особливостей контролю міграції 

державами та на відповідні виклики і ризики, зокрема, у політичній площині. 
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 Таблиця 1.1 

Міграційна теорія в соціальних дисциплінах  

Дисципліна 
Теорія 

Дослідницькі 

питання 

Рівні / одиниці 

аналізу 
Приклади гіпотез 

Антропологія  Структуралізм, 

транснаціона-

лізм 

Як міграція 

впливає на 

культурні зміни 

та етнічну 

ідентичність 

Мікро / 

індивіди, 

домогосподар-

ства та групи 

У спільнотах 

мігрантів 

відтворюються 

культурні 

розбіжності 

Демографія Раціоналізм  Як міграція 

впливає на 

процеси 

відтворення  

населення 

Макро / 

населення 

суспільства в 

цілому 

Міграція впливає 

на народжуваність 

та вікову 

структуру 

суспільства 

Економіка Раціоналізм Які мікро- та 

макроекономіч-

ні чинники 

впливають на 

трудову 

міграцію  

Мікро- та 

макроекономіч-

ний рівень 

У економічній 

поведінці мігрантів 

важливим є їхній 

людський капітал 

Географія Структурні та 

транснаціональ-

ні теорії  

Як виявляються 

просторові 

закономірності 

міграції 

Макро, мезо та 

мікро / індивіди, 

домогосподар-

ства та групи 

Міграційні наміри 

та поведінка 

відповідають 

просторовим 

закономірностям  

Історія Структурно-

історичний 

підхід, теорія 

світ-систем 

Як структура 

світ-системи 

визначає 

міграційні 

процеси 

Мікро / індивіди  

та групи 

Міграційні потоки 

формуються 

відповідно до 

структури світ-

системи  

Право Інституціона-

лізм та 

раціоналізм  

Як право 

впливає на 

міграцію 

Макро та мікро / 

політичні та 

законодавчі 

системи 

Право створює 

стимуляційні або 

обмежувальні 

структури для 

міграції 

Політологія Інституціона-

лізм та 

раціоналізм 

Яким є 

політичний 

вимір викликів, 

що їх створює 

міжнародна 

міграція? 

Макро / 

політичні та 

міжнародні 

системи 

Держави можуть 

встановлювати 

рестриктивні чи 

відкриті міграційні 

режими 

Джерело: розроблено автором на основі [3; 50; 54; 97; 127]. 

Певні розбіжності між дисциплінами, що вивчають міграцію населення, 

існують на рівні вибору одиниць дослідження та дослідницьких гіпотез. Але 
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«наведення мостів між дисциплінами» К. Бреттелл і Дж. Холіфілд бачать у 

виявленні загального комплексу залежних і незалежних змінних. Як зазначають 

дослідники, для соціології міграції незалежними змінними виступають мережі, 

анклави та соціальний капітал, а залежними змінними – поведінка мігрантів. Це 

пов’язує дослідження в галузі соціології та економіки. Незалежні змінні, які 

впливають на міграцію, з перспективи економіки – це заробітна плата, 

забезпеченість роботою та людський капітал,  а залежні змінні – міграційна 

поведінка та її економічний ефект [194, c. 20]. Міждисциплінарна інтеграція, на 

наш погляд, може бути досягнута як завдяки дослідженню процесів 

накопичення людського та соціального капіталів, так і через дослідження 

поведінки мігрантів у процесі їх взаємодії із населенням приймаючої країни. 

Те, що концепція міждисциплінарного підходу К. Бреттелл і Дж. Холіфілд 

може бути відправною точкою для врахування питань, методів та результатів 

дослідження дотичних до соціології дисциплін, підтверджується у 

дослідженнях С. Хауг. На її думку, міждисциплінарні дослідження потребують 

встановлення взаємозв’язків і спільної межі між дисциплінами. Таким кроком 

дослідниця вважає теорію раціонального вибору. С. Хауг впевнена, що теорія 

раціонального вибору максимально корисна для соціології міграції тому, що 

передбачає можливість пояснення міграції населення через індивідуальну 

поведінку. Теорія раціонального вибору поєднує економічні та  

соціально-психологічні пояснювальні схеми. «Слідуючи економічній моделі, 

теоретики раціонального вибору бачать соціальні взаємодії як процес 

соціального обміну. Індивіди розглядаються як винахідливі актори, які 

вибирають з безлічі альтернатив, у той час як структура можливостей накладає 

обмеження на їхній вибір» [203, c. 586]. 

Розглянемо детальніше напрацювання окремих дотичних до соціології 

дисциплін, внесок яких у дослідження зовнішньої міграції може бути 

інтегрованим у міждисциплінарну методологічну позицію вивчення цього 

явища. Теорію раціонального вибору традиційно відносять до напряму 
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дослідження міграції на мікрорівні та піддають критиці за ігнорування впливу 

зовнішніх, найчастіше макроекономічних факторів на індивідуальний вибір, а 

також за перебільшення пояснювальних спроможностей економічної моделі 

людини (лат. – homo economicus). Критика відбувається під гаслом виходу 

індивідуальної поведінки за межі раціональної моделі. «Різноманітні аспекти 

економічної поведінки, що виходять за межі раціональної моделі, висвітлено 

такими дослідниками, як М. Алле, Д. Канеман, Г. Саймон, Р. Хайнер, 

Р. Зельтен, В. Сміт, А. Тверскі, Д. Шекл, П. Л. Рейно, Х. Лейбенстайн, 

Д. Аріелі, Д. Акерлоф та ін.» [165, с. 338]. Проте яким чином впливають 

зовнішні фактори на окреслення індивідуального вибору, пояснюється 

дослідниками по-різному.  

У праці нобелівського лауреата з економіки Д. Акерлофа та професора 

Єльського університету Р. Шиллера висунуто аргументи проти теорії  

раціонального рішення як механічного процесу вибору найбільш вигідного 

варіанта поведінки. Посилаючись на генерального директора General Electric 

Дж. Уелча, вони стверджують, що «більшість рішень, включно із 

найважливішими, ми приймаємо просто тому, що вони «здаються 

правильними» [165, c. 35]. Найчастіше це відбувається на макроекономічному 

рівні завдяки тому, що вибір рішення спирається на довіру, яка є головним 

проявом ірраціонального вибору. До інших проявів ірраціонального вибору 

вони відносять уявлення про справедливість, зловживання і недобросовісність, 

грошову ілюзію та «сприйнятливість до історій». На їхню думку, 

обґрунтування рішення довірою здатне посилювати загальну нестійкість 

системи, уявлення про справедливість впливає на формування цін та оплати 

праці. На прийняття ірраціонального рішення впливають не тільки ілюзії, але й 

історії з нашого життя і життя оточення. «Сукупність таких історій утворює 

національний або світовий сюжет, який відіграє важливу роль в економіці» 

[165, c. 28-29]. 
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Критика теорії раціонального вибору Д. Аріелі припускає передбачення  

ірраціонального вибору. Для цього потрібні знання про приховані сили, що 

визначають ірраціональність наших рішень. Згідно із поглядами автора,  

приховані сили ірраціонального вибору існують завдяки релятивності наших 

оцінок. Людина не здатна вимірювати абсолютну цінність тієї чи іншої речі. 

Оцінюючи цінність варіантів вибору, людина завжди порівнює їх із 

попередніми оцінками, які Д. Аріелі називає «якорем». Між початковою 

оцінкою та існуючим вибором створюється «довільна узгодженість», яка 

перетворює вибір в ірраціональне рішення [165, c. 44-45].  

Прихованою силою ірраціонального вибору, на думку Д. Аріелі, може 

стати будь–який тип «стадної» поведінки («мимовільний стадний інстинкт»), 

залежність від вибору інших людей або інших випадків, коли поведінка не 

визначається нашими особистими уподобаннями та інтересами. Будь-який 

зовнішній вплив на рішення мігрантів перетворює його на ірраціональне і таке, 

що може суперечити їхнім інтересам. При цьому не визначається, які інтереси 

належать їм, є особистими (внутрішніми), а які треба вважати зовнішніми. 

Водночас, припускається, що всі ці приховані сили не є непереборними. Дії 

«якорів» ірраціонального вибору можна запобігати, якщо час від часу 

переглядати, наскільки чергове рішення є узгодженим із попередньою оцінкою, 

перевіряти, наскільки попередні рішення погоджені з умовами теперішнього 

часу, чи не втратили вони свій сенс під впливом змінених обставин. 

На нашу думку, критика неокласичних теорій раціонального вибору 

спрямована на перебільшену раціональність поведінки, але не на сам факт 

вибору, який мігранти змушені робити незважаючи на рівень його 

раціональності та ризики, які за ним приховані. Незалежно від раціонального 

забарвлення, вибір є наскрізним поняттям міждисциплінарного підходу 

дослідження міграції населення. Міграція є завжди результатом вибору між 

можливістю змінювати місце проживання або залишатися там, де проживав 

раніше. Вибір є вирішальною ланкою у структурі міграційного процесу тому, 
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що  «потреба в міграції – вторинна, похідна від первинних потреб»  

[169, с. 41-43]. Первинними можуть виступати потреби досягнення 

«просторово-економічного балансу», які на макрорівні «полягають у 

відмінностях в рівнях заробітної плати між районами/країнами походження і 

країнами призначення мігрантів. У міру економічного зростання і посилення 

еміграції в країнах виїзду поступово зменшується розрив у рівнях заробітної 

плати і скорочуються стимули для міграції» [176, с. 131]. Міграція завжди є 

вибором способу повернення втраченого балансу.  

В. Іонцевим у межах комплексного дослідження була представлена 

розгалужена класифікація підходів до вивчення міграції. Класифікація 

включала 17 наукових підходів дослідження міграції населення, які, в свою 

чергу, об'єднували 45 наукових напрямів, теорій, концепцій та моделей. Серед 

них, зокрема, до соціологічного підходу були віднесені: концепція 

«притягування – відштовхування» Е. Лі (E. Lee); етносоціологічний підхід 

К. Девіс (K. Davis), Ю. Арутюнян; теорія «міграційного ланцюга» Д. Гурак 

(D. Gurac), Ф. Кейсес (F. Caces), Д. Массей (D. Massey), А. Сіммонс 

(A. Simmons); культурологічний підхід Х. Ессе (H. Esse), Дж. Рекс (J. Rex), 

Дж. Бастамант (J. Bustamante); асиміляційна теорія Х. Вернера (H. Werner), 

М. Гордона (M. Gordon);  соціологічна теорія міграції (соціологія міграції) 

Т. Заславської, Т. Юдіної. Таким чином, нараховується шість соціологічних 

підходів дослідження міграції. При цьому В. Іонцевим зроблено зауваження 

про те, що до соціологічного підходу «можна було б додати класифікацію 

міграційних потоків за вертикальними і горизонтальними ознаками та теорію 

«раціональних очікувань» [50, с. 86-87]. 

Класифікація підходів до вивчення міграції, яка була розроблена 

В. Іонцевим, віддавала пріоритет економічному підходу, применшуючи 

значення соціологічних підходів. Він вважав, що «давнє твердження про 

пріоритет соціології у вивченні міграції населення не витримує критики, і наша 

класифікація наочно це підтверджує, виділяючи, як більш чільний, економічний 
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підхід у вивченні міграції населення. І в цьому полягає наш другий висновок, 

який, зокрема, стверджує, що про які б види міграційного руху не йшла мова, в 

кінцевому підсумку переважне їх число зумовлюється економічною 

необхідністю... Проте останнє аж ніяк не означає, що всі ці види і категорії 

міграційного руху є безпосередньо предметом економічної науки – такою, на 

наш погляд, виступає тільки економічна міграція, і перш за все, міграція 

робочої сили» [50, с. 135].  

Результати сучасного бібліометричного аналізу публікацій у 

наукометричній базі Web of Science™ протягом 1970–2016 рр., здійсненого 

К. Шиманською, свідчать про те, що лідерство у дослідженні міжнародної 

міграції належить демографії (1623 публікацій), економіка займає другу 

позицію (1222), третя позиція належить географії (741), а соціологія займає 

четверту позицію (690). Водночас міждисциплінарні підходи в дослідженні 

міграції займають лише дванадцяту позицію (281) [176, с. 128]. Вважаємо це 

аргументом на користь міждисциплінарного підходу до вивчення міграції.   

Із часом класифікація В. Іонцева була значно доповнена і вдосконалена. 

Було визначено 17 наукових дисциплін, у предмет дослідження яких входить 

міграція, а замість 45 наукових напрямів було виділено вже 63 теоретичні 

концепції [51, с. 63-83]. Розширення кількості наукових підходів не сприяло їх 

інтеграції. Для інтеграції всього різноманіття підходів була запропонована нова 

наука, умовно названа «міграціологією». Методологічною основою нової науки 

було запропоновано вважати закони міграції Е. Равенштейна, концепцію 

міграційного переходу Ж.-К. Шене, Ф. Мартіна, В. Зелінського, міграційний  

підхід Б. Хорева, В. Іонцева, універсальну (синтетичну) теорію міграції 

Д. Массея [52, с. 84]. На наш погляд, проголошення міграціології як засобу 

інтеграції всього різноманіття підходів свідчить про невирішеність питання 

співвідношення економічного і соціологічного підходів у дослідженні міграції. 

Найбільш універсальною як із позиції соціологічного, так і економічного 

підходів у дослідженні міграції залишається концепція «притягування –
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 відштовхування» (англ. push and pull factors). Автором концепції вважається  

Е. Лі. На думку В. Іонцева, ця концепція «стала важливим моментом у розвитку 

теоретичних положень Е. Равенштейна в рамках соціологічного підходу». 

Разом з тим Е. Лі стверджує, що «міграція визначається не стільки самими 

чинниками, котрі характеризують відправний пункт і пункт призначення, 

скільки суб’єктивним сприйняттям цих факторів. Індивідуальне сприйняття 

потенційним мігрантом країни свого проживання може бути як об’єктивним, 

так і хибувати з різних поглядів. Подібною є і ситуація щодо уявлень 

потенційного мігранта про країну призначення [50, с. 147-148]. Отже, як 

чинники відштовхування, так і чинники притягування можуть відповідати чи не 

відповідати дійсності. Наприклад, потенційний мігрант може оцінювати свої 

шанси на працевлаштування в рідній країні як низькі, може мати відчуття 

приналежності до дискримінованої групи, може негативно оцінювати 

політичну ситуацію в країні та ін.  

Змістовні знахідки щодо можливих викривлень у сприйнятті українськими 

мігрантами своєї країни та країн призначення розкриває  

Ю. Білан на підставі аналізу даних, отриманих у кроснаціональному 

дослідженні EUmagine. Дослідник вважає, що українському суспільству 

притаманне явище негативної самостереотипізації. Так, опитані нарікали на 

«некультурність», «незаконослухняність», «невихованість» українців за 

кордоном і у такий спосіб пояснювали і навіть виправдовували «негативне 

ставлення до українців». Поряд із негативною самостереотипізацією 

українських респондентів існує і позитивна стереотипізація уявної Європи. Так, 

у питанні про корупцію переважна більшість інформантів говорять про низький 

(«майже нульовий, порівняно з Україною») рівень корупції в Європі, не 

деталізуючи, про які країни йдеться. У стереотипній свідомості українців 

усюди в уявній Європі проблеми з корупцією майже відсутні. Значна частина 

інформантів уявляє узагальнені «європейські країни» як мало не соціалістичні, 

перебільшуючи роль держав у подоланні проблеми бідності [191]. 
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У концепції «притягування – відштовхування» міграція розглядається як 

функція відносної привабливості країн виїзду та в’їзду, а наявність перешкод, 

що зростають зі збільшенням відстані між цими країнами, як обмеження 

міграційних процесів. Згідно з моделлю міграції Е. Лі, фактори відштовхування 

– це те, що спонукає людей залишати місця проживання. Відштовхування 

відбувається під впливом економічних, культурних, екологічних чинників. 

Найбільш помітними є «обмежені можливості», дискримінація, втрата 

багатства, війни та інші. Фактори, які спонукають людей обрати країну 

призначення – це фактори притягування, які, подібно до факторів 

відштовхування, поділяються на економічні, культурні та екологічні. Серед цих 

чинників переважають можливості працевлаштування, поліпшення умов життя, 

соціальний захист, безпека, привабливий клімат та ін.  

На думку Е. Лі, всі фактори міжнародної міграції можна поділити на 

чотири групи: «Фактори, які впливають на рішення мігрувати і процес міграції 

можна підсумувати в такий спосіб: 1) фактори, що пов’язані з країною 

походження; 2) фактори, що пов’язані з країною призначення; 3) проміжні 

перешкоди; 4) особисті фактори» [206, с. 49-50]. Балансу на користь переїзду 

повинно бути достатньо для того, щоб подолати природну інерцію людей. 

Привабливість двохакторної моделі «притягування – відштовхування» 

обмежена зайвою жорсткістю аналізу. Методологічно вигідна бінарність 

моделі, істотно обмежена на методичному рівні. Головний недолік – це 

нехтування особистими прагненнями людей, що беруть участь у міграції. 

Двохакторна модель не враховує, що на рішення мігрувати впливають не тільки 

макроекономічні, культурні або екологічні чинники, а й сімейні історії, утопічні 

розповіді друзів про інші країни, мрії та багато інших суб’єктивних чинників. 

Початкова двохакторна модель Е. Лі була обмеженою для аналітики, оскільки 

зосереджувала увагу на зовнішніх факторах як чинниках міграції, не 

враховуючи «людську природу» мігрантів та й, зрештою, соціокультурну 

«природу» міграційних намірів та міграційної поведінки. Надалі цей недолік 
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моделі був критикований низкою авторів і збагачений увагою до таких 

«дискурсивних формацій», як уявна географія, зокрема, у межах проекту 

EUmagine.  

Зрештою сам автор концепції з часом зробив у ній більший наголос на 

соціокультурному вимірі міграційних намірів і поведінки. Розуміння 

недосконалості двохакторної моделі міграції змусило Е. Лі розширити модель 

за допомогою поняття «проміжні перешкоди». На думку Е. Кунца (Е. Kunz), це 

дозволило зняти багато її недоліків, зокрема аналітичну жорсткість. «Зовсім 

недавно Е. Лі ввів у науковий обіг міжнародних теорій міграції концепцію 

«проміжних перешкод» (англ. – intervening obstacles). Цим він зменшив 

жорсткість моделі «притягування – відштовхування». Проміжні перешкоди 

Е. Лі, однак, це не тільки перешкоди, які насправді трапляються на шляху, а й 

уявні перешкоди на шляху до міграції» [204, с. 126]. Іншими словами, мова 

йшла не тільки про об’єктивні перешкоди на шляху міграції, а й про такі, які 

були притаманні ментальності та уяві мігрантів. Насамперед це культурні 

перешкоди, різного роду табу, уявлення про нездоланні мовні бар’єри, міфи про 

ворожість населення країни, яка приймає мігрантів, та ін. 

Модель «притягування – відштовхування», доповнена новим елементом, 

надала можливість для генерування низки гіпотез щодо масштабів міграції, 

потоків міграції та характеристик мігрантів. Згідно із деякими гіпотезами, 

масштаби міграції в межах певної території змінюються залежно від 

різноманітності областей, що включає в себе територія, або різноманітності 

мешканців. Гомогенні з точки зору раси, етнічної приналежності та традицій 

райони відзначаються відносно низькою міграцією. За гіпотезою К. Бреттелл і 

Дж. Холіфілда, універсальну роль в моделі «притягування – відштовхування» 

виконує щільність населення: «Очевидно, демографія відіграє величезну роль у 

міграції через дисбаланс між перенаселеними спільнотами, в яких діють 

фактори відштовхування, та малонаселеними громадами, в яких діють фактори 

притягування» [194, с. 7]. Масштаби міграції можуть бути пов’язані як із 
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реальними труднощами, так і з доланням уявних перешкод, можуть наростати 

або зменшуватися з часом без очевидних причин. 

Аналіз вітчизняної літератури з соціології міграції показує, що чинники 

відштовхування, які впливають на великі маси людей, можуть бути пов’язані із 

серйозними соціальними потрясіннями (міжнаціональними конфліктами, 

диктатурами, війнами), економічними кризами, стихійними лихами 

(землетрусами, повенями і т. і.). При індивідуальній міграції силою, яка 

«відштовхує» з країни, може стати невдача в кар’єрі, смерть родичів, 

самотність і т. п. До факторів притягування відносять усю сукупність 

привабливих рис або умов для проживання в інших країнах, зокрема: велику 

різницю в соціальних, економічних або політичних умовах існування в двох 

країнах, доступність потрапляння мігранта в іншу країну та відсутність 

інформаційних, фінансових та інших бар’єрів на шляху мігрантів. На думку 

В. Акопяна, цю стандартну модель аналізу міграційного процесу використовує 

більшість дослідників. У країнах еміграції більше уваги приділяється 

дослідженню факторів відштовхування, у країнах імміграції, навпаки, подібна 

роль відводиться факторам, які «привертають» мігрантів  

[3, c. 63]. 

До факторів відштовхування мігрантів із країни І. Кукурудза та 

Т. Ромащенко відносять як економічні явища, так і соціальні ризики: 

невідповідність між рівнем оплати та фактичною вартістю життя в державі, 

значний розрив у рівнях оплати праці в країні та за кордоном, безробіття та 

неповна зайнятість, масштабне зубожіння населення в депресивних регіонах та 

в окремих соціальних групах, неефективну політику держави на шляху 

формування конкурентних переваг населення, відсутність умов для розвитку та 

самореалізації творчих особистостей, учених тощо. Набагато більш 

соціальними за своєю природою є фактори «притягування». Насамперед це 

вищий рівень соціального захисту та громадянських свобод, відсутність проявів 

корупції, наявність передбачуваності суспільного розвитку та політичної 
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стабільності в країні призначення [62, с. [210-103]. Таким чином, двохакторна 

модель Е. Лі спроможна виконувати інтегративну функцію між соціологічними 

та економічними підходами дослідження міграції, але використання поняття 

«проміжних перешкод» залишається перевагою соціологічного підходу. 

У межах соціологічної теорії міграції (Т. Заславська, Т. Юдіна) 

пропонується досліджувати міграцію як «особливий» соціальний процес, який 

розглядається «як сукупність статистично стійких актів взаємодії людей, що 

виражають певну тенденцію зміни суспільного становища або способу життя 

великих соціальних груп людей, умов відтворення і розвитку кожної людини як 

особистості». При цьому, міграційний процес, як і будь-який інший, 

характеризується протяжністю в часі, послідовністю розвитку, безперервністю 

та ідентичністю. «Специфіка міграційного процесу полягає і в тому, що він 

включає в себе три фази: формування чинників мобільності; власне процес 

переміщення мігрантів; їхню адаптацію на новому місці проживання»  

[181, с. 105]. Міграційний процес як «соціальна взаємодія населення, 

залученого в соціально-географічне переміщення» визнається об’єктом 

дослідження соціології міграції, а її предметом – «динаміка змін об’єктивних і 

суб’єктивних аспектів соціальних відносин переміщуваних осіб у рамках 

колишнього і нового соціуму» [181, с. 105-106]. 

Специфіка міграційного процесу була оформлена як концепція трьох 

стадій. На відміну від двохакторної моделі Е. Лі, концепція трьох стадій 

міграційного процесу є трифакторною. Згідно з нею, «міграція – це факт, який 

реально відбувся, а міграційна мобільність – це готовність (схильність) до 

переміщення» [206, с. 80]. Перевагу цієї концепції Л. Рибаковський бачить у 

чіткому розмежуванні «психологічної готовності до переміщення» та 

фактичного переміщення. Автори концепції пояснюють, що міграцію як 

просторове переміщення не можна плутати ні з потенційною готовністю до 

переміщення, ні з міграційною рухливістю, яка є властивістю або функцією 

людини. Згідно із концепцією трьох стадій міграційного процесу, «готовність 
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до міграції (мобільність)» і переселення, як реалізацію цієї готовності, 

відносять до її базових категорій. Третьою категорією концепції трьох стадій 

міграційного процесу є адаптація. «Адаптація мігрантів включає: 

пристосування новосела до нового соціально-демографічного середовища того 

місця, куди прибув мігрант; до статусної специфіки населених місць (найбільш 

важко проходить при міграції населення з сіл у міста, особливо великі і дуже 

великі); до нових природно-географічних умов» [144]. Виокремлення трьох 

стадій міграції, на думку Л. Рибаковського, пов’язане з привнесенням у 

міграційну проблематику соціологічних знань, «уявлень про прожективну і 

реальну поведінку мігрантів». 

Концепція трьох стадій міграції має багато прихильників і критиків.  

Це пов’язано з тим, що поняття міграції виокремлюється від поняття 

«міграційна мобільність», а просторове переміщення мігрантів нібито 

«виноситься за дужки» соціологічного дослідження. Позиція розуміння 

міграційної мобільності як просторового переміщення, яка традиційно склалася 

у дослідників міграції, викликає дискусії. На думку відомого українського 

соціолога С. Макеєва, протиставлення понять «мобільності» і «переміщення» 

втрачає будь-який сенс» [147, с. 35]. Водночас, стверджується, що 

Л. Рибаковський разом із Т. Заславською не є авторами думки, яка була 

висловлена ще в 1973 р. М. Курманом. На думку останнього, «мобільність 

(рухливість) та міграція – це різні поняття. Під міграцією слід розуміти 

територіальне переміщення, а під мобільністю – здатність до міграції, тобто 

потенційну міграційну активність» [120, с. 10].  

 На нашу думку, виокремлення трьох стадій міграції дозволяє сприймати її 

не як факт, що досліджується різними науковими дисциплінами, а як 

соціальний процес, який має власну структурну неперервність, темпоральність 

та є об’єктом дослідження соціології міграції. Завдяки соціологічній теорії 

міграції її вивчення перестає мати вигляд перманентної дискусії науковців про 

погодженість методів та рівнів дослідження міграції в міжгалузевому підході. 
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Сама ж міграція більше не ототожнюється з механічним переміщенням у 

просторі, а стає внутрішнім процесом становлення нової «якості» соціальної 

реальності. Уявлення про міграцію як структурований соціальний процес 

дозволяє соціологам побачити нові соціальні аспекти її дослідження, які 

залишалися поза увагою дослідників різних наукових дисциплін.  

Евристичне значення виокремлення першої стадії міграційного процесу 

проявилося через формулювання понять: «міра міграційної готовності» 

(О. Овчиннікова), «міграційна поведінка» (М. Слюсаревський, О. Блинова, 

В. Кіпень, М. Авксентьєв), «міграційна установка» (В. Кіпень, М. Авксентьєв). 

Вони створюють евристичну модель оцінки потенційної міграції робочої сили. 

Ця модель дозволяє удосконалити методи прогнозування міграційних потоків із 

застосуванням міждисциплінарного підходу та розширенням бази статистичних 

показників країн-донорів, країн-реципієнтів та третіх країн [56, с. 52].  

Вагомим інструментарієм у міждисциплінарному підході дослідження 

потенційної міграції стали такі методи соціологічного дослідження: метод 

експертних оцінок, або метод Дельфі (О. Бетлій, Дж. Бійяк, А. Вісновскі); 

тріангуляція методів загальнонаціонального репрезентативного опитування 

домогосподарств, фокус-групових дискусій та поглиблених інтерв’ю з 

експертами (Р. Сінтов, Л. Галер, В. Саріогло, В. Нут, Н. Кожокар). Під час 

обстеження до потенційних міжнародних трудових мігрантів зараховували осіб, 

які «постійно мешкають, на момент інтерв’ю, у країні свого звичайного 

проживання, але мають намір переїхати в іншу країну, ніж країна звичайного 

проживання, у найближчі дванадцять місяців» [90, с. 22].  

Концепція тристадійності міграційного процесу не є єдиною спробою 

теоретичного структурування міграційного процесу. Британські дослідники 

С. Каслс та М. Мюллер пропонують чотиристадійну модель міграції, яка 

базується не на процесі прийняття та реалізації рішення про переїзд, а на етапах 

перетворення міграційного процесу. Відповідно до цієї моделі, перша стадія 

трудової міграції настає, коли мігранти пересилають заробітки в країну свого 
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походження та планують своє повернення. На другій стадії, коли тривалість 

перебування за кордоном збільшується, мігранти формують нові соціальні 

зв’язки. Третя стадія міграції пов’язана зі свідомою орієнтацією мігрантів на 

тривале перебування за кордоном та утворенням етнічних громад із власними 

інституціями. «На четвертій, завершальній стадії міграційного процесу, 

залежно від міграційної політики приймаючої країни та ставлення місцевого 

населення, іммігранти отримують надійний правовий статус (встановлене 

нормами право перебування на теориторії приймаючої країни, а можливо, і 

громадянство) або маргіналізуються (самоізолюються) і перетворюються на 

етнічні меншини» [44, с. 34].  

Незважаючи на різноманітність трактування стадійності міграції, 

потенційна міграція розуміється як стан готовності до від’їзду, який 

«характеризується прийнятим, але ще не реалізованим рішенням про переїзд» 

[74, с. 810]. Інакше кажучи, потенційна міграція передбачає факт здійсненого, 

але не реалізованого вибору. Поняття потенційної міграції дозволяє розділити 

когнітивний і діяльнісний компоненти поведінки мігрантів, що надає підстави 

для дослідження рівня їхньої компетентності. Потенційні мігранти поділяються 

на «твердих» (реальних) та умовних мігрантів. «Кількість умовних мігрантів 

визначається як різниця кількості потенційних (усіх осіб, котрі мають позитивні 

міграційні установки) і «твердих» мігрантів (осіб зі сформованою міграційною 

готовністю)» [138, с. 85]. Під сформованою міграційною готовністю 

О. Т. Риндзак розуміє загальну готовність мігрантів до змін, а під міграційною 

установкою систему більш конкретизованих намірів реалізації загальної 

готовності до міграції. 

Міграційну готовність як єдність об’єктивних та суб’єктивних умов 

існування людини пропонує розглядати О. Блинова. «При аналізі міграційної 

готовності необхідно розглядати в єдиній системі загальні соціально-

економічні та інші умови існування людини, що входять в «об’єктивну» 

частину її багатомірного світу (спосіб життя) і ціннісно-смислові 
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характеристики «суб’єктивної» складової багатомірного світу (образу світу), 

що спонукають людину прагнути до змін» [20]. У структурі міграційної 

готовності можна виокремити загальну налаштованість, яка містить у собі 

когнітивні та емоційні компоненти. Це смисловий рівень міграційної 

готовності. Крім того, існує цільовий рівень міграційної готовності, який 

містить діяльнісні компоненти. Непогодженість між компонентами структури 

міграційної готовності може бути чинником потенційної міграції.  

Найважливішою перевагою соціологічної теорії міграції є інтеграція всіх 

інших соціологічних підходів до вивчення міграції. Сфера дослідження 

соціології міграції настільки широка, що етносоціологічний підхід, теорія 

«міграційного ланцюга», культурологічний підхід і асиміляційна теорія 

перетворюються в її окремі напрями. На думку Т. Юдіної, галузь вивчення 

соціології міграції характеризується такими напрямами: 1) міграційна 

мобільність населення в різних соціальних групах; 2) вплив територіального 

переміщення індивіда чи групи на їхній соціальний статус за новим місцем 

проживання (зміна роду занять, соціального стану, рольових функцій);  

3) міра заданості міграційної мобільності соціальним походженням, освітою, 

соціальним статусом, національністю; 4) динаміка особистісних установок, 

переваг у свідомості і поведінці потенційних мігрантів; 5) вплив старого і 

нового соціального оточення і референтних груп на міграційну поведінку 

індивідів і соціальних груп; 6) інтереси, очікування індивідів і соціальних груп 

у зв’язку зі зміною проживання та їх підтвердження в дійсності;  

7) специфічні закономірності перебігу міграційних процесів; 8) загальні та 

особливі характеристики міграційної поведінки, соціальні механізми її 

регулювання; 9) соціальна і етносоціальна інтеграція та адаптація мігрантів в 

новому для них соціумі (тенденції освоєння і використання мови резидентів 

приймаючої країни, шлюби в іммігрантському середовищі, формування діаспор 

в різних соціально-етнічних групах, самоідентифікація мігрантів, в тому числі 

національна, можливі шляхи культурного і етнокультурного розвитку 
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іммігрантів); 10) політичні уподобання мігрантів і їхнє політичне становище; 

11) проблеми націоналізму, соціальні і соціально-психологічні основи 

конфліктів [181, с. 107].  

Більша частина напрямів соціології міграції спрямована не на дослідження 

готовності до міграції, а на проблеми інтеграції та адаптації мігрантів в новому 

для них соціумі. Процес етносоціальної інтеграції та адаптації мігрантів у 

новому для них соціумі не завжди може проявлятися  

«як сукупність статистично стійких актів взаємодії людей». Проблеми 

міжкультурної адаптації та акультурації мігрантів можуть проявлятися і в 

формі стресогенної дії нової культури через «культурний шок». Культурний 

шок – це наслідок тривоги, яка є результатом втрати всіх знайомих нам знаків і 

символів соціального спілкування [210]. Згідно із поглядами К. Оберга, ці знаки 

та сигнали включають в себе тисячі способів, за допомогою яких ми 

орієнтуємося у ситуаціях повсякденного життя: «потискання рук», «традиційні 

способи давати поради при зустрічах», «прийняття та відхилення запрошень», 

«звички  приймати заяви серйозно чи ні». Такими сигналами можуть бути 

слова, жести, вирази обличчя, звичаї або норми, що приймаються людьми в 

процесі дорослішання, стають частиною рідної культури. Це можуть бути 

«сотні реплік, більшість з яких ми не виносимо на рівень свідомості».  

Крім соціальних сигналів, дослідник називає індивідуальні симптоми 

«культурного шоку»: «надмірне миття рук, надмірне занепокоєння з приводу 

питної води, продуктів харчування, посуду та постільної білизни; страх 

фізичного контакту з обслуговуючим персоналом; розсіяний або відсутній (так 

званий тропічний погляд); почуття безпорадності та прагнення отримати 

підтримку від іммігрантів-співвітчизників, що проживають у країні вже 

протягом певного часу; напади гніву через різного роду затримки та з приводу 

інших незначних фрустрацій; затримка і пряма відмова у вивченні мови країни 

перебування; надмірний страх бути обманутим, пограбованим або отримати 

поранення; велика стурбованість з приводу незначних проблем зі здоров’ям; 
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страшна туга за домом» [210, с. 142-143]. «Культурний шок» здатний 

підштовхувати мігрантів до повернення додому навіть заради «доброї чашки 

кави і шматка яблучного пирога» або заради «розмови, яка має сенс». 

Дослідження цього феномену за допомогою статистичних методів досить 

проблематичне. 

Згідно з соціологією міграції, етнокультурні проблеми мігрантів у країнах 

перебування – це результат високої концентрації частки некорінного населення 

та розширення «імміграційної експансії», проблеми асиміляції та ексклюзії, 

виклики, які постають перед приймаючими країнами у процесі «регулювання 

цієї різноманітності» [181, с. 107]. На нашу думку, розгляд етнокультурних 

проблем виключно крізь призму політики регулювання міжкультурної 

взаємодії мігрантів та резидентів – це звуження області дослідження соціології 

міграції на користь політичного підходу. Етносоціологічний підхід у 

дослідженні міграції, на відміну від бінарної моделі «притягування – 

відштовхування» та трифакторної моделі трьох стадій міграційного процесу, 

спирається на багатофакторні моделі акультурації або «культурного 

прищеплення».  

Проблему акультурації вперше було проаналізовано Р. Редфилдом, 

Р. Лінтоном і М. Дж. Херсковіц. Згідно із їхнім визначенням, акультурація 

«з’являється тоді, коли групи осіб, що належать до різних культур, вступають у 

безпосередній та безперервний контакт, із подальшими змінами в оригінальних 

культурних моделях однієї або обох груп» [213, с. 149]. У примітках до свого 

визначення автори пояснювали, що акультурацію треба відрізняти від 

культурних змін, для яких вона є лише одним із аспектів такої асиміляції, яка 

час від часу стає фазою акультурації. Крім того, акультурацію слід відрізняти 

від дифузії, яка відбувається без виникнення зазначеного типу контактів між 

групами та являє собою лише один аспект процесу акультурації. Всі ці нюанси 

неможливо відкинути заради більш зручної моделі дослідження. 
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Розуміння асиміляції як політики «включення мігрантів в суспільство 

через односторонній процес адаптації» занадто вузьке у порівнянні з 

розумінням асиміляції як однієї з чотирьох стратегій акультурації П. Адлера та 

Дж. Беррі. Дослідники доповнили вивчення «культурного шоку» поняттям 

«стрес від акультурації» та наголосили на тому, що проблеми адаптації та 

акультурації мігрантів слід розуміти не тільки як явище, що має негативні 

наслідки. Так, на думку П. Адлера, культурний шок – це «не хвороба, ліками 

від якої є адаптація, а основа міжкультурного пізнавального досвіду, 

самопізнання та змін» [23, с. 106-107]. Суттєвою розбіжністю між цими 

концепціями було те, що концепція «стресу від акультурації» враховувала не 

тільки негативні наслідки міграцій. Акцент було перенесено з поля діяльності в 

межах одної культури в площину міжкультурного діалогу та міжкультурної 

компетентності. Замість протистояння та культурного шоку пропонувалась 

модель міграційних ризиків та можливості їх диверсифікації.   

Згідно із методологією «культурного переходу» Дж. Беррі, в даний час в 

дослідженнях міжкультурного спілкування і змін використовуються дві основні 

теоретичні основи – це дослідження культури навчання та культурних втрат. 

Дослідження культури навчання спирається на експериментальне вивчення 

соціальних навичок. Із цієї точки зору, адаптація розуміється як набуття 

навичок культури, які необхідні для виживання та досягнення соціального 

успіху в новому середовищі. Дослідженню підлягає поведінковий компонент, 

який «відображає здатність людини здобувати або адаптувати моделі 

поведінки, що підходять для нової культури». Разом із тим, Дж. Беррі відзначає, 

що «дослідники культури навчання меншою мірою зацікавлені в дослідженні 

здатності до адаптації, ніж в реальних процесах навчання». У межах цього 

підходу вимірювання результатів адаптації не беруть до уваги «попередній 

міжкультурний досвід, навчання, тривалість проживання в новій культурі, 

кількість контактів з громадянами приймаючих країн та культурну відстань між 

ними» [190, с. 71-72]. 
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Дослідження культурних втрат спирається на концептуально інше бачення 

міжкультурної взаємодії. Цей підхід спирається на ідею залучення необхідних 

ресурсів, що сприяють подоланню стресу та виходить з того, що стрес, його 

оцінка та правильні реакції на нього є важливими елементами процесу 

акультурації і адаптації. «Аналітика включає в себе характеристики особистості 

і ситуації, які можуть полегшити або ускладнити процес пристосування до 

нового культурного середовища» [190, с. 72]. Відповідно до цього підходу, 

дослідники прагнуть виявити фактори, що впливають на крос-культурну 

акультурацію та адаптацію, конкретні змінні, які визначають процес 

акультурації, стратегії виживання, культурну ідентичність особистості.  

Обидва підходи визнають важливість індивідуальних відмінностей та 

гнучкості, які можуть активно виявлятися в процесі акультурації. Таким чином, 

необхідними елементами дослідження культурних втрат є увага до 

міжкультурних контактів, культурних змін, міжкультурних конфліктів. «Стрес 

акультурації – це відповідь індивідів на події життя (в контексті міжкультурних 

контактів), коли останні перевищують можливості індивідів справлятися з 

ними» [60, с. 390-391]. Неможливість подолання змін є похідною від двох 

змінних: культурних дистанцій і наявних ресурсів.  

Поняття «культурна дистанція» використовувалося для того, щоб 

показати, як далеко одна від одної перебувають дві культурні групи відповідно 

до параметрів культурної варіації. Культурні дистанції формуються 

відмінностями соціальних контекстів: походження і проживання. Порівняння 

двох соціальних контекстів потребує комплексної експертизи політичних, 

економічних і демографічних умов, з якими стикаються мігранти в суспільстві 

свого походження, та ступеня розуміння ними нового соціального контексту. 

Експертиза культурних дистанцій нагадує вимірювання соціальних 

дистанцій, запроваджене Чиказькою школою соціології (Р. Парк, Е. Богардус), 

але спирається на розмежування об’єктивних та суб’єктивних чинників. До 

об’єктивних параметрів культурних дистанцій Дж. Беррі відносить кліматичні 
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умови суспільства походження, мову, релігію, тривалість навчання в школі, 

валовий внутрішній продукт країни та інше. Цю інформацію можливо отримати 

за допомогою демографічних, економічних та статистичних баз даних. 

Суб’єктивні показники стосуються того, як трудові мігранти бачать себе та як 

вони оцінюють свій спосіб життя. Ця інформація може бути отримана шляхом 

кількісних опитувань та застосування статистичних методів. При опитуванні 

необхідна увага приділяється не тільки денотативному значенню слів, але й 

конотативному значенню, яке відрізняється емоційною та метафоричною 

інтонацією. Таким чином, багатофакторна модель дослідження акультурації 

мігрантів Дж. Беррі спирається на міждисциплінарний підхід. 

Емпірична апробація методології культурного переходу була здійснена у 

дослідженнях більш ніж 7000 молодих іммігрантів (віком від 13 до 18 років) із 

різних культур, що проживають у 13 країнах разом із своїми батьками. Збір 

даних відбувався за допомогою питань про те, як молоді іммігранти ставляться 

до процесу акультурації, наскільки добре вони пристосовуються та наскільки 

акультурація допомагає процесу їх адаптації на новому місці. Отримані дані 

допомагали оцінити їхню орієнтацію на етнічну або національну ідентичність, 

рівень використання етнічної або національної мови, етнічні та національні 

контакти з однолітками, цінності сімейних відносин, сприйняття випадків 

дискримінації, рівень задоволення життям, загальну самооцінку, їхні шкільні 

проблеми та можливості регулювання шкільної поведінки.  

За допомогою кластерного аналізу були побудовані чотири моделі 

акультурації молоді: інтегративна, етнічна, національна та дифузна. 

Інтегративна модель описує ситуацію, коли молоді іммігранти орієнтується як 

на етнічну, так і на національну культуру. Згідно із етнічною моделлю, молоді 

іммігранти орієнтуються, переважно, на власну групу, а завдяки національній – 

на все суспільство. У дифузній моделі орієнтація молодих іммігрантів є 

невизначеною, а міжкультурне життя викликає у них збентеження.  

За допомогою факторного аналізу було встановлено, що найкращі психологічні 
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та соціокультурні результати адаптації мали ті іммігранти, які орієнтовані на 

інтегративну модель акультурації. Дифузна модель мала гірші показники. 

«Іммігранти, що орієнтовані на етнічну модель, мають помірно хорошу 

психологічну адаптацію, але біднішу соціокультурну адаптацію.  

У той же час іммігранти, що орієнтовані на національну модель акультурації, 

мають помірно погану психологічну адаптацію та менш негативну соціально-

культурну адаптацію. Із цього робиться висновок про те, що «молодь слід 

заохочувати до збереження як почуття власної спадщини власної культурної 

самобутності, так і до встановлення тісних зв’язків із суспільством загалом» 

[190,  с. 304]. 

Залежно від орієнтованості іммігрантів на збереження власної культурної 

спадщини та самобутності або орієнтованості на причетність до суспільства в 

цілому, формуються чотири стратегії акультурації: асиміляція, інтеграція, 

сегрегація та маргіналізація. Асиміляція є результатом переваги 

загальнонаціональної культури над культурною спадщиною мігрантів.  

У певному сенсі це відмова мігрантів від власної етнокультурної ідентичності.  

Інтеграція – це збереження етнокультурної ідентичності та самобутності 

мігрантів у процесі міжетнічної комунікації в широкому суспільному контексті. 

Сегрегація – стратегія, яка спрямовує на збереження відокремленості мігрантів 

за рахунок обмеження чи утримання від контактів із культурою домінуючої 

спільноти.  

Маргіналізація являє собою більш складну стратегію акультурації, яка 

відрізняється менш прогнозованими наслідками. Головна особливість 

маргіналізації полягає як у відсутності у мігрантів прагнення чи можливості 

зберігати власну етнокультурну самобутність, так і в слабкому бажанні активно 

взаємодіяти з автохтонним населенням приймаючої країни. Наслідком 

маргіналізації є не тільки виключення мігрантів із соціальної та інших сфер 

життєдіяльності суспільства, але й їхня соціально-психологічна роздвоєність, 

схильність до дезадаптації. 
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Вибір стратегії акультурації залежить від цілей, які ставлять лідери 

спільнот мігрантів. Акультурація іммігрантів може відбуватися впродовж 

кількох поколінь, забезпечуючи спадковість культурних традицій. Можлива 

«інтерактивна акультурація», вона являє собою «суміш теоретичних підходів, 

що прагнуть розтлумачити перебіг процесу акультурації у рамках державної 

політики та динамічної «гри» суспільства, яке приймає іммігрантів, з їхніми 

акультураційними орієнтаціями». У процесі передачі культурних традицій 

можлива «декультурація» та «контркультурація». «Декультурація – це процес 

втрати (добровільної чи вимушеної) рис культури своєї етнічної спільноти; 

контракультурація – процес свідомого запозичення елементів культури іншої 

етнічної спільноти й протиставлення їх культурі своєї спільноти» [42, с. 23-24]. 

Таким чином, акультурація – це не політичний вибір шляхів регулювання 

етнокультурної різноманітності урядами приймаючих країн, а вибір самих 

мігрантів або їхніх спільнот. Це нелінійний процес взаємного збагачення і 

регулювання процесів міжкультурної взаємодії громад, експертизи та 

збагачення міжкультурної компетентності. 

В умовах глокалізації та часткового виходу міграції з-під жорсткого 

контролю політичної влади провідною темою у дослідженні кордонів та 

міжнародної міграції стає міжкультурний діалог. Принциповою відмінністю 

діалогу є остаточний перехід від негативного образу Чужинця до образу 

дружнього опонента, зафіксованого категорією «Інший». Згідно з ідеєю 

М. Бахтіна, без Іншого людина не здатна зрозуміти саму себе. Інший 

встановлює межу моєї ідентичності. «Бути – значить бути для Іншого і через 

нього – для себе. У людини немає внутрішньої суверенної території, вона уся і 

завжди на кордоні, дивлячись всередину себе, дивиться в очі Іншого або очима 

Іншого» [13, с. 344]. Методологія «міжкультурного діалогу» замість звичної 

ідентифікації пропонує іншу глибину точності. «Межею точності в 

природничих науках є ідентифікація (а=а). У гуманітарних науках точність – 

подолання відторгнення чужого без перетворення його в свого…» [12, c. 371].  
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Із позиції міжкультурного діалогу методологія дослідження 

структуралізму є неефективною, тому що в структуралізмі існує тільки один 

суб’єкт – сам дослідник. Цей суб’єкт ніколи не може стати зрозумілим тому, що 

він сам говорить і сам відповідає. У культурному діалозі Інший існує у 

контекстах, які постійно творчо оновлюються і живуть вічно поза фізичним 

часом і простором. Контекст діалогу завдяки незавершеності його сенсів «йде в 

безмежне минуле і в безмежне майбутнє». До наявного міжкультурного діалогу 

легко підключаються сенси інших культур та минулих століть. «У будь-який 

момент розвитку діалогу існують величезні, необмежені маси забутих смислів, 

але в певні моменти подальшого розвитку діалогу, по ходу його вони знову 

згадаються і оживуть в оновленому (в новому контексті) вигляді» [12, c. 373]. 

Для культурного діалогу важлива не тільки раціональна інтерпретація смислів, 

але й емоційно-ціннісний контекст, або «тональність нашої свідомості». 

Феноменологічна соціологія розвиває методологію культурного діалогу за 

допомогою понять інтенціональності та інтерсуб’єктивності. А. Шюц розглядає 

інтерсуб’єктивність як «світ повсякденного життя», «який існував задовго до 

нашого народження, пережитий і проінтерпретований іншими, нашими 

попередниками, як організований світ. Тепер він даний нашому переживанню 

та інтерпретації. Будь-яка інтерпретація цього світу заснована на запасі 

попередніх його переживань, переживань наших власних і переданих нам 

нашими батьками і вчителями». Світ вже з самого початку не є світом окремого 

індивіда. Він є світом інтерсуб’єктивним, «загальним для всіх нас, в якому нами 

рухає не теоретичний, а найбільшою мірою практичний інтерес» [179, c. 3-4]. 

Звичайно, в цьому світі існують подібні до нас люди, з якими ми пов’язані 

різноманітними соціальними відносинами. Це означає, що наші питання 

Іншому створюють певний тип діалогу, в якому «мотиви для-того-щоб» моєї дії 

стають «мотивами тому-що» реакції партнера» [179, c. 10]. Особливістю 

культурного діалогу є перетворення мети моєї діяльності в чинники діяльності 

Іншого або навпаки. 
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Важливим поняттям феноменологічної методології культурного діалогу є 

інтенціональність, або спрямованість дії та свідомості на Іншого.  

Кожна інтенціональна дія має ноезо-ноематичну структуру, де ноезис є 

спрямованість свідомості, а ноема – те, на що спрямована свідомість 

[24, c. 163]. Згідно із концептом інтенціональності, об’єктивна фізична 

реальність як така не є дійсним оточенням людини. Особисте оточення людини 

– це «світ, інтенціонально пережитий людиною в якості такої, яка володіє 

особливою смисловою структурою, яка, звичайно, завжди змінюється і яку 

можна модифікувати шляхом скасування і перегрупування смислових змістів» 

[177, c. 21]. Із цього факту випливає висновок про те, що основу нашого 

особистого оточення складають наші відчуття, а не об’єктивно існуючі речі. 

«Інший стає предметом епістемології, його тілесні особливості (раса, гендер, 

сексуальність) «ідентифікуються» поглядом домінуючих суб’єктів» 

[159, c. 303]. Інший, як співучасник культурного діалогу, разом із ним втрачає 

онтологічну природу та існує як сконструйований продукт постмодерного 

діалогу поза часом і простором. 

Адаптація мігрантів у контексті міжкультурного діалогу вимагає від них 

високого рівня міжкультурної компетентності. Міжнародні трудові мігранти, 

які тимчасово перебувають в іншокультурному середовищі, внаслідок 

недостатнього рівня компетентності не завжди можуть адекватно оцінити 

соціальні ризики, які постають перед ними під час перебування за кордоном. 

Припускаємо, що більшу увагу зовнішні трудові мігранти звертають на ризики 

та загрози соціально-економічного плану та недооцінюють нові типи 

соціальних загроз. Загроза перетворення міжнародного мігранта з Іншого у 

Чужого є настільки можливою, наскільки низькою є компетентність обох 

сторін міжкультурного діалогу.  

Підведемо підсумки підрозділу. Переваги соціологічного вивчення 

зовнішньої міграції полягають у тому, що у поле уваги дослідника потрапляють 

важливі, але майже відсутні у предметному полі інших дисциплін теми, як-от: 
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питання соціокультурної адаптації та змін ідентичності мігрантів; труднощі 

соціокультурної адаптації у приймаючому суспільстві; соціально-психологічні 

бар’єри та наслідки адаптації мігрантів у новому соціокультурному середовищі; 

можливі дисфункційні явища у межах цього процесу (такі, як соціальна 

ексклюзія та дискримінація, геттоізація новоприбулих у приймаючих 

суспільствах); перспективи створення та функціонування змішаних та 

транснаціональних сімей; соціокультурні зміни, що їх із собою приносять 

зовнішні мігранти по поверненні у свої суспільства [53]; особливості та 

труднощі функціонування мігрантських сімей, зокрема, явище соціального 

сирітства та вимушеної активної старості представників старшого покоління, 

які залишилися доглядати за своїми внуками, поки діти перебувають за 

кордоном, та ін. Загалом для соціології характерна інтерпретація зовнішньої 

міграції як насамперед «соціокультурного явища, що передбачає зміни у 

соціальній, культурній та особистісній сферах життєдіяльності мігрантів та 

їхніх спільнот, а також багатьох представників та інституцій приймаючих 

суспільств» [27].  

Окрім специфічних тем, що не потрапляють у предметне поле інших 

дисциплін, соціологія може спричинитися і до дослідження аспектів зовнішньої 

міграції, дотичних до предметного поля економічної науки.  

Так, з соціологічної точки зору, верифікації вимагають такі гіпотези, що 

стосуються чинників міграційної поведінки «неекономічного характеру»: 

зростання міграційних потоків з-за кордону фіксується у тих приймаючих 

країнах, в яких державним пріоритетом є права людини та розширення 

можливостей самореалізації індивіда (останній чинник включатиме і таку 

характеристику приймаючих суспільств, як постматеріалістичний характер 

системи цінностей, що сприяє ефективнішій самореалізації особистості та 

успішнішому функціонуванню інститутів); особи з досвідом трудової міграції є 

носіями інших, нерідко більш прогресивних поглядів (зокрема, у вимірі 

прихильності до матеріалістичних чи постматеріалістичних цінностей і 
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гендерних моделей); особи з досвідом трудової міграції значно частіше є 

схильними до інноваційної діяльності, меншою мірою покладаються на 

державні програми соціального захисту і є меншою мірою патерналістично 

налаштованими; подібна особливість виявлятиметься і у політичних поставах – 

особи з досвідом зовнішньої міграції у країни вкоріненої демократії (англ. – 

established democracies) будуть схильними до більш активних форм політичної 

участі, цінуватимуть політичні права та свободи більше, ніж ті, хто 

міграційного досвіду не має; особи з досвідом трудової міграції є більш 

соціально активними, чи навіть просоціальними, будуть демонструвати вищі 

показники волонтерської участі у просоціальних колективних діях; у осіб з 

досвідом зовнішньої міграції є вищий рівень життєвих домагань. 

 

1.2. Міжнародна трудова міграція як просторове переміщення  

та результат вибору життєвої стратегії 

Згідно із визначенням, наведеним у короткому енциклопедичному 

словнику соціологічних термінів та понять, «міграція» (від лат. migratio – 

переселення) в широкому значенні – це процес просторового переміщення 

людей між поселеннями, регіонами, країнами. У вужчому значенні під 

міграцією розуміють сукупність переселень людей, пов’язаних зі зміною 

їхнього місця проживання на постійно чи на порівняно довготривалий строк, 

що приводить до зміни територіального розміщення населення» [152, с. 322]. 

Спеціально обумовлюється, що інтенсивність, спрямованість, склад 

міграційних потоків та наслідки міграції суттєво відмінні в різних країнах та 

регіонах. Інше визначення трактує міграцію у такий спосіб: «міграція – 

рухливість населення, процес зміни постійного місця проживання індивідів чи 

соціальних груп, їхнє переміщення в інший регіон чи іншу країну, а також 

переселення з села в місто або навпаки» [153, с. 177]. 

Другою очевидною ознакою, через яку визначається поняття міграції, є 

поняття відстані. За критерієм відстані О. Ровенчак визнає два основні типи 
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міграції: «внутрішню – перетин адміністративно-територіальних кордонів у 

межах однієї держави та міжнародну – перетин адміністративно-

територіальних міждержавних кордонів» [140, с. 133]. Відстань та перетин 

кордонів є універсальною ознакою як для міжнародного туризму, так і для 

міжнародної трудової міграції. Але якщо в економічних дослідженнях 

«міжнародна міграція є територіальним рухом населення» [132, с. 4], то для 

міжнародного туризму перетин соціокультурного кордону не завжди збігається 

з перетином адміністративно-територіального кордону. Багато залежить від 

самоідентифікації туриста. «Тому туристична мандрівка за одним і тим же 

маршрутом для двох людей може бути різними видами туризму» [34, с. 24]. 

Туристична подорож за межами власної країни, але в межах своєї культури не 

буде міжнародною. Для іншого туриста та сама подорож може бути 

міжнародною міграцією. Отже, намагання дослідників вмістити різноманітні 

види міграції в універсальне поняття є зрозумілим, але дещо проблематичним.     

Визначення різних видів міжнародної міграції через рухливість населення 

чітко відображає універсалізм теоретико-методологічних основ класичної 

соціології, подолати які не вдалося представникам сучасної соціологічної 

думки. Але підміна поняття міграції рухливістю населення необґрунтовано 

розширює обсяг поняття, ускладнює його операціоналізацію та використання в 

прикладному дослідженні. Уперше рухливість населення як синонім міграції 

була розглянута у працях К. Маркса. Рухливість робітників великої 

промисловості дослідник розуміє як похідну від мобільності капіталу (автор 

пише: «Мобільність робочої сили стає найістотнішим супровідним явищем до 

мобільності капіталу»). У перекладі «Капіталу» радянських часів мобільність 

капіталу та робочої сили перекладається з англійської мови як рух капіталу та 

рухливість робочої сили або робітників: «Природа великої промисловості 

обумовлює зміну праці, рух функцій, всебічну рухливість робітника» 

[84, с. 489]. Але, на наш погляд, більш точним за змістом перекладом було б 

використання поняття «рухливості капіталу» та «мобільності робочої сили». 
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Тоді була б зрозуміла теза про рушійний характер капіталу та здатність робочої 

сили до адаптації. Згідно із Оксфордським словником, синонімом «підвищення 

мобільності робочої сили» (англ. – «an increasing mobility in the workforce») є 

адаптивність (англ. – «adaptability») [218]. 

Із часом англомовні терміни «мобільність» та «міграція» у працях 

радянських соціологів були витіснені терміном «рухливість». Таке ж 

витіснення відбулося із перекладними виданнями класиків соціології. Якщо 

мобільність робочої сили у К. Маркса перекладалась як «всебічна рухливість 

робітника», то у працях Г. Зіммеля мова йде вже про «специфічний характер 

рухливості чужинця», а у Е. Дюркгейма «рухливість соціальних одиниць». 

Тільки «social mobility» П. Сорокіна у перекладі його праць залишається 

«соціальною мобільністю населення». Міграція населення в працях В. Зомбарта 

перекладається як «масові переселення», а в працях Р. Парка як «людська 

міграція». Але, незалежно від формулювань, під міграцією у творах класиків 

соціології розуміють форму рухливості соціальних груп. 

Ототожнення міграції населення із всебічною рухливістю стримувало 

соціологічний аналіз у межах дихотомної шкали: «інтенсивна рухливість» – 

«мала рухливість». Це дозволяло робити довільні, політично забарвлені 

висновки як про надто «високу ціну» інтенсивної рухливості, так і про загрози 

малої рухливості соціальних груп населення. Зокрема, на думку К. Маркса, 

динамічний розвиток економіки внаслідок міграції робітників позбавляє 

останніх сталості працевлаштування, впевненості у гарантованих засобах до 

існування. Водночас від малої рухливості гинуть непрацездатні, «босяки» та 

інші групи населення, які втратили свій соціальний статус та «опустилися». 

Мала рухливість життя цих соціальних груп «підриває мужність їх характеру», 

«послаблює діяльність тіла», робить їх нездатними напружувати свої сили 

тривалий час для праці, до якої вони не привчені [84, с. 514-515]. Отже, якщо 

значна рухливість робітників створює для них певні ризики втрат, то їх мала 

рухливість робить актуальними загрози бідності та соціальної деградації. 
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У цьому припущенні бачимо паралелі із поняттям прекаріату  

(від латинського precarium та англійського precarious – «нестійкий», 

«ненадійний», «загрозливий», «такий, що перебуває в непевному становищі»), 

яке детально концептуалізував через 100 років після Маркса Г. Стендінг. Згідно 

з останнім, прекаріат складається з людей, які відчувають недостатність низки 

форм безпеки праці: брак впевненості у тому, що в разі втрати робочого місця 

на ринку праці знайдеться вакансія; брак безпеки на робочому місці; брак 

можливості підвищувати кваліфікацію та робити кар’єру; брак гарантованого 

рівня прибутків у довгостроковій перспективі; брак безпеки відстоювання 

власної позиції на робочому місці чи у спілкуванні з працедавцем [217].  

В Україні значна частина населення (за окремими оцінками – близько 

50% економічно активного населення) зазнає прекарізації. В цих умовах 

відсутність гарантій трудових прав в Україні виступає виштовхуючим 

чинником, але працевлаштування за кордоном не розглядається як спосіб 

отримати довготривале легальне працевлаштування із гарантованим 

соціальним пакетом. Трудові мігранти нерідко погоджуються поступитися 

трудовими правами задля отримання вищих доходів. Трудова міграція з 

України безсумнівно є прекарним явищем. Легальне, довготривале та 

гарантоване працевлаштування із «соціальним пакетом» та можливістю 

кар’єрного росту є вкрай рідкісним явищем для українців, які працюють за 

кордоном. 

Вже перше звернення до аналізу всебічної рухливості робітників 

порушило питання соціального відчуження мігрантів у країнах перебування. 

Відчуження (нім. – entfremdung), яке проявляється спочатку як відчуження 

продуктів праці та процесу праці, з часом переростає в інші структурні 

елементи (аспекти, форми): «відчуження умов праці», «відчуження родової 

сутності людини», «відчуження природи», «відчуження людини від людини», 

«відчуження від суспільно-політичних структур» та «відчуження від духовних 

цінностей». При цьому об’єктивні основи і форми відчуження загрожують 
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перетворитися в суб’єктивні та світоглядні форми його детермінації. «Не 

маючи можливості зрозуміти джерела і механізм відчуження та прагнучи все ж 

вирватися з-під впливу пануючих над нею сил, людина намагається знайти 

притулок у релігійному світі, перенести свою сутність у неземну сферу, в 

«потойбічне» царство волі» [61, с. 141]. Разом із тим «втрачається живий 

зв’язок людини із навколишнім світом, зв’язок із собою – людина стає 

чужинцем» [31, с. 69], втрачаючи зв’язок із тою країною, яка нещодавно була її 

сенсом життя, її батьківщиною. 

Е. Дюркгайм збагатив соціологічний аналіз міграції поняттям «рухливість 

соціальних одиниць». За допомогою цього поняття він доводив неминучість 

ослаблення соціальних традицій: «Велика рухливість соціальних одиниць, 

пов’язана з міграційними явищами, викликає ослаблення всіх соціальних 

традицій» [39, с. 301]. Перш за все, це торкається міграції з села до великих 

міст, яка виникає як наслідок структурних змін суспільства. Для 

концептуалізації своєї позиції Е. Дюркгайм використовує такі поняття та 

словосполучення: «соціальний сегмент», «сегментарна соціальна структура», 

«демаркаційна лінія», «захисний пояс», «соціальне середовище», «сила 

тяжіння» та багато інших. Усе ці поняття включені в більш широкий контекст 

концептуалізації за допомогою понять: «функція», «солідарність», 

«моральність», «справедливість», «спадковість», «аномія».  

За Е. Дюркгаймом, основною соціальною одиницею сегментарної 

соціальної структури є клан. Глави кланів – єдині представники громадської 

влади, а клан, що визначився у формі села, може виступати політичною 

одиницею сегментарної соціальної структури. Цю організацію Дюркгайм 

називає «політико-фамільною». Певна кількість кланів може становити більш 

широку групу, наприклад орду. Але соціальна структура всіх видів угруповань 

буде залишатися сегментарною з огляду на подібність усіх елементів 

структури. У сегментарних структурах можуть об’єднуватися не тільки родини 

і єдинокровні родичі, а й іноземці. Але це не зачіпає основи сегментарних 
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соціальних структур. Сегментарні соціальні структури підтримувалися 

механічною солідарністю населення і табу на порушення традицій спільного 

життя. Територіальне переміщення в архаїчних суспільствах було аналогом 

відчуження або зради. 

Завдяки Е. Дюркгайму, дослідження поділу праці і його наслідків стало не 

тільки предметом дослідження економістів, а й соціологів. Йому вдалося 

довести, що основною функцією або потребою розподілу праці є розвиток 

нового типу солідарності – органічної солідарності. При цьому механічна  

солідарність, якій відповідають соціальні структури сегментарного типу, 

поступається місцем професіональним соціальним структурам. Дослідник 

визначає, що «ці спільноти [є] сегментарними, [адже] вони утворені 

повторенням подібних між собою агрегатів, аналогічних кільцям кільчастих» 

[39, с. 183]. Розпад сегментарної структури примітивного суспільства стає 

головною причиною виникнення поділу праці, підвищення рухливості 

соціальних одиниць і формування органічної солідарності. Таким чином, 

міграція стає важливим інструментом переходу до нового виду соціальної 

структури та нового типу солідарності. Іншими словами, не рухливість 

соціальних одиниць стає причиною руйнування старого соціального устрою,  

а руйнування старого соціального устрою стає причиною рухливості населення. 

Механічна солідарність поступається органічній солідарності поступово. 

На самому початку цього процесу, коли робітникові було важко знайти роботу 

в іншому місті, існували «внутрішні митниці», які утворювали навколо кожного 

соціального сегмента «пояс, який захищав його від проникнення сторонніх 

елементів». У цих умовах потенційні мігранти не стільки утримувалися 

«рідним середовищем», скільки відштовхувалися елементами тогочасної 

політико-сімейної структури. «Чим більш сегментарна соціальна структура, 

тим частіше сім’ї утворюють великі, компактні, нероздільні маси: це закон, 

який не має винятків» [39, с. 299-300]. Саме вони, а не державні кордони, 

створювали перші «демаркаційні лінії, що розділяють різні сегменти». 
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Представники сегментарних соціальних структур не наважуються перетинати 

демаркаційні лінії тому, що з дитинства  пов’язані з країною своїх батьків та 

авторитетом старших членів свого рідного середовища. Можна припустити, що 

локальна ідентичність є силою, яка стримує рухливість населення. 

Дослідження міграції Е. Дюркгаймом, крім трансформації соціальних 

структур, торкається чинників, які створюють особливу групу соціальних 

ризиків, руйнують традиційні структури та відносини. Якщо людина продовжує 

жити в середовищі, в якому була вихована, то вона залишається пов’язаною з 

особами, які знали її дитиною, і надалі підлягає їхньому впливу. Прямо 

протилежне відбувається у випадку, якщо людина мігрує в нове середовище. 

Вона знаходить нові авторитети, але це не ті люди, вплив яких вона відчувала 

впродовж дитинства. Повага до них є значно меншою, «оскільки вона не 

пов’язана ні з якою дійсністю, ні теперішньою, ні минулою» [39, с. 302]. Такий 

тип поваги Е. Дюркгайм називає «повагою за аналогією». Це нове соціальне 

явище, що сприяє процесу адаптації мігрантів за місцем перебування, але на яке 

сучасні дослідники звертають недостатньо уваги. 

Відчуття втрати «авторитету традицій» та формування «поваги за 

аналогією» розглядається як короткочасний наслідок міграції. Із часом, у 

довготривалій перспективі, мігранти включаються в інтенсивний поділ праці, 

який розмиває сегментарні структури традиційних кланів, унаслідок чого 

суспільство починає менше опікати індивіда. В результаті включення у 

професійні структури, у мігрантів зменшується «прагнення до розбіжності». 

Особливо добре це простежується в порівнянні великих і малих міст. У малих 

містах кожен, хто прагне звільнитися від традицій і звичаїв, наштовхується на 

опір і навіть на публічні скандали. У великих містах завдяки атомізованості та 

анонімності середовища інтерес до поведінки особистості слабшає і тиск 

громадської думки значно менший. У великих містах навіть члени однієї сім’ї, 

розпорошені на більшій території, розділені безліччю різноманітних справ і 

сторонніх людей.  
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Таким чином, рухливість соціальних одиниць і морфологічні особливості 

великих міст послаблюють соціальний контроль і, завдяки «взаємній 

байдужості» городян, сприяють більшій незалежності нових поколінь по 

відношенню до старших, дають більше «простору» для нововведень. Це, в свою 

чергу, закріплює переважання органічної солідарності над механічною, сприяє 

трансформації сегментарних соціальних структур у професійні, які засновані на 

ефективному розподілі праці та прагненні до індивідуального щастя. Міграція, 

або «рухливість соціальних одиниць», виступає інструментом, що сприяє 

зростанню «щільності суспільства». Не рухливість соціальних одиниць, але 

поділ праці виробляє нову солідарність і створює між людьми систему прав і 

моральних обов’язків. Головний парадокс полягає у тому, що чим більше 

розділені індивіди, тим більш тісний зв’язок ймовірний між ними. Причина 

цього парадоксу полягає в тому, що «поділ праці протиставляє не індивідів, а 

соціальні функції» [39, с. 415], а рухливість соціальних одиниць створює 

необхідну концентрацію соціальних одиниць не у просторі, а в нових 

структурах. 

Отже, із самого початку соціологічного аналізу міграція не редукувалася 

до виключно територіального переміщення населення. За політичним та 

емоційним забарвленням аналізу був прихований фактор формування 

соціальної та етнічної ідентичності. На думку В. Євтуха, міграції, як внутрішні, 

так і зовнішні, є «серед численних факторів, які впливають на формування 

ідентичностей, а, відтак, і на визначення інтегративних бажань населення і, 

відповідно, на їхній тиск на прийняття рішень… до нинішнього 

багатоетнічного складу українського суспільства спричинилися два фактори:  

а) міграція та б) виокремлення самостійних народів із древніх слов’янських 

племен, котрі проживали на території Київської Русі» [41, c. 7-8]. Впродовж 

останніх років зовнішні міграції перетворюються в євроінтеграційний фактор. 

Тому «певний потенціал посилення європоцентричних та 
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трансатлантичноцентричних тенденцій варто шукати саме у міграційно-, 

точніше, еміграційноналаштованому середовищі» [41, c. 10].  

В кінці XIX – на початку ХХ століття у дослідженнях В. Зомбарта 

визначено значний вплив іноземців на хід господарського життя в  

країнах-реципієнтах. Зомбарт визначає три групи масових мігрантів: 

переселення євреїв; переселення переслідуваних за релігію християн, особливо 

протестантів; колонізація заморських країн, особливо Сполучених Штатів 

Америки [47, с. 293-294]. Переселення цих народів ідентифікується як чинник 

формування «духу капіталізму». Переселенці, за В. Зомбартом, «ламають рамки 

старих господарських традицій і стають на захист «безмежної та нещадної 

наживи». Ці ідеї стали потім загальним надбанням капіталістичного духу» 

[47, с. 273]. Масове переселення – це не стільки просторове переміщення, 

скільки соціокультурний фактор. Природу цього фактора В. Зомбарт розкриває 

відповіддю на запитання: «Чи сприяє перебування на новій батьківщині – 

«чужина» як така – розквіту і посиленню капіталістичного духу?» Відповідь 

максимально вагома для розуміння феномену міграції: «Затишне існування 

неможливе на чужині: чужина порожня» [47, с. 303].  

На нашу думку, «порожність чужини» є не лише метафорою В. Зомбарта. 

Словосполучення наповнюється змістом, дуже корисним як для розуміння 

природи підприємницької активності переселенців, так і для методології 

дослідження міграції. Переселення, на думку В. Зомбарта, «розвиває 

капіталістичний дух шляхом ломки всіх старих життєвих навичок і життєвих 

відносин». Втрата батьківщини – це втрата значення всього, що відбувається 

навколо переселенців. Водночас ця ситуація сприяє досягненню меркантильних 

цілей. Зміни світогляду мігрантів на чужині проявляються, зокрема, у 

прагматичному ставленні до того, що у рідному краї викликало б сильні 

негативні емоції. Переселенці дивляться на місце свого нового перебування «не 

як на матір, а як на знаряддя свого збагачення». Наприклад, у водоспаді, замість 

природної краси, переселенці скоріш за все побачать можливості його 
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використання для руху машин. Прагматизм стає джерелом і рушійною силою 

підприємництва переселенців, а всебічна рухливість мігрантів перетворюється 

в потужний потік інновацій.  

 Можливо, головною особливістю мігрантів стає зміна їхнього 

світосприйняття. Зокрема, у переселенців відбувається зсув сприйняття часу. 

Минуле і сьогодення поступається місцем майбутньому. «Для переселенця – це 

однаковою мірою стосується як емігранта, так і колоніста – не існує минулого, 

немає для нього і сьогодення. Для нього існує тільки майбутнє» [47, с. 303]. 

Насамперед це пов’язано з новою функцією грошей, які опиняються у центрі  

інтересів мігрантів. Гроші як засіб набувають сенсу лише в поєднанні з ідеями 

майбутнього та прогресу. Практично відбувається перебудова традиційного 

світогляду на нових цінностях та інтересах. Жага до майбутнього, до 

безперервних змін, віра в нескінченний прогрес органічно доповнює переваги 

підприємництва та інновації в діяльності переселенців. Підкреслена 

необмеженість і розкутість є зовнішніми атрибутами поведінки переселенців на 

чужині. Таким чином, усебічна рухливість і змінність описує не лише 

просторові зміни, а й зміни світогляду та стилю життя. На наш погляд, у світлі 

досліджень В. Зомбарта, можна говорити про міграцію як про атрибутивну 

ознаку прогресу.  

Новий, методологічно обґрунтований аспект дослідження міграції був 

запропонований німецьким соціологом Г. Зіммелем. У своїх дослідженнях він 

спирається на концептуалізацію поняття руху. «Рух підноситься над 

невідповідністю між ідеєю і дійсністю та виступає як настільки визначальний, 

що навіть абсолютно нерегулярна гра, в ході якої досвід то наближається до 

ідеї, то віддаляється від неї, саме внаслідок наявності в ній руху корениться в 

істинному сенсі природи» [46, с. 274]. Згідно із поглядами Г. Зіммеля, 

самопізнання завжди відбувається в процесі руху, відхилення явищ від 

відповідності законам, а винятки лише підтверджують правило.  

У цьому він бачив найбільшу складність пізнання, але разом із тим через 



60 

 

рухливість знімається непоєднуваність ідеї та дійсності. Завдяки цим 

методологічним настановам, Г. Зіммель вводить у власне дослідження поняття 

«Чужинець». 

Із першого погляду може здатися, що Чужинець – це неприродне явище, 

яке протиставляється до середовища свого перебування. Воно може бути 

порушенням співвідношення фізичної і психічної близькості людей. На рівні 

спостереження повсякденного життя може здатися, що за своєю природою 

чужинець не належить до групи з самого початку тому, що не поділяє її 

унікальну історію та досвід. Здається, що чужинець не може бути носієм 

традицій та почуттів солідарності спільноти. Але якщо це так, то його сутність 

може бути редукована виключно до просторового переміщення і не може мати 

стосунку до солідарності групи. З точки зору Г. Зіммеля, це не зовсім так, а 

можливо, й зовсім не так.  

Аналізу специфічного характеру рухливості чужинця присвячено частини 

текстів у праці Г. Зіммеля «Екскурс про чужинця» [46].  Він починається з тези 

про те, що будь-які мандри означають «відірваність від визначеної точки в 

просторі», але протилежністю цьому завжди є поняття «закріпленості». У 

цьому контексті феномен чужинця являє собою певну єдність протилежних 

визначень. Неможливо згадувати чужинця виключно як мандрівника, який 

сьогодні приходить і назавтра йде геть. Чужинець фіксований всередині 

певного просторового кола, але «він належить до нього не з самого початку, а 

привносить в нього якості, походження яких не пов’язане і не може бути 

пов’язане з цим колом» [46, с. 9]. Г. Зіммель визначає чужинця як елемент 

соціальної групи, в якій він перебуває, а «чужість» як абсолютно позитивне 

ставлення. «Чужість» випливає з єдності близькості та віддаленості, з певної 

констеляції феноменів, які можна вимірювати за допомогою соціологічних 

процедур, зокрема за допомогою вимірювання соціальної дистанції. Не 

виключено, що надалі ідеї Г. Зіммеля вплинули на розробку методології 

вимірювання соціальної дистанції Р. Парка та Е. Богардуса. Принаймні, це 
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стало можливим завдяки дуальному погляду на міграцію, через що редукція 

міграції виключно до просторового переміщення стала сумнівною.      

Позитивне ставлення до мандрівника та чужинця випливає з того, що  

«в історії господарства чужинець завжди і всюди виступає як торговець,  

а торговець – як чужий» [151, с. 10]. Таким чином, поняття міграції виступає 

функціональним обов’язком торговця. На відміну від вимушеної рухливості 

робітника, рухливість торговця є потребою, яка випливає з усвідомленої 

необхідності обміну товарів, що виробляються за межами кола споживачів. 

Торговець має бути чужинцем вже тому, що мусить особисто чи 

опосередковано мандрувати на чужину за товарами для місцевих споживачів. 

Бути торговцем-чужинцем здатні тільки ті люди, які здатні на високий рівень 

рухливості чи, точніше, мобільності. Принаймні, здатність реагувати на зміни в 

навколишньому середовищі у торговця-чужинця мають бути вищими, ніж у 

безпосереднього виробника. Він повинен мати не стільки здатність швидко 

пересуватися в просторі, скільки швидко орієнтуватися у попиті споживачів і 

пропозиції виробників.  

Об’єктивна необхідність торгового посередництва та необхідність чисто 

грошового ведення справ надає чужинцю «специфічний характер рухливості», 

або підвищеної мобільності. На думку Г. Зіммеля, «саме в ній, якщо вона має 

місце всередині замкнутої групи, і здійснюється той синтез близькості та 

віддаленості, який формальним чином становить позицію чужого»  

[151, с. 10-11]. Через констеляцію близькості та віддаленості, байдужості і 

заангажованості відображається об’єктивність позиції чужинця.  

Із об’єктивністю чужака пов’язана його особлива відкритість та гостре відчуття 

свободи. Зрозуміло, що перевага об’єктивної людини полягає в тому, що вона 

не має зобов’язань, які могли б «накласти печать упередженості» на її оцінку 

ситуації та на її рішення. Переваги вічного мандрівника – торговця 

створюються за допомогою опосередкування світів виробників і споживачів. На 

відміну від К. Маркса, Г. Зіммель бачить умовність відчуження та перманентну 
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роль мігранта як посередника. Зокрема, позитивним моментом присутності 

чужинця-мігранта стали цінні для спільноти здібності незаангажованого аналізу 

стану справ та відчуття можливих майбутніх станів. 

Результати дослідження Г. Зіммелем типового образу (соціального типу) 

«мандрівника-чужинця» та масового переселення В. Зомбартом поставили 

перед соціологами важливу методологічну проблему співвідношення 

індивідуального та соціального. Вона була сформульована в праці В. Зомбарта 

«Соціологія», у якій аналізуються методологічні основи соціальної психології 

Г. Зіммеля. Але не менш важливим досягненням німецьких науковців стало 

бачення міграції у контексті свободи. Специфічною рисою мандрівників-

чужинців та учасників масових переселень є користування свободою іншого 

порядку, свободою освіченого класу. Торговці, за В. Зомбартом,  належать до 

освіченого класу, який «відокремився від народу і абсолютно самостійно 

встановлює свої порядки», для якого різні суспільні зв’язки все більше 

«відступають на задній план перед свавільною свободою індивідів». Торговець-

мандрівник змушений робити вибір не на користь адаптації до «народного 

життя», а до протилежного життя, яке «представляє разючу протилежність 

селянинові, прикріпленому до землі, а також солідним бюргерам, які 

займаються своїм ремеслом». Більше того, В. Зомбарт звертає увагу на 

безпосередні негативні наслідки вільного вибору: «У будь-якої первісної, 

тубільно-осілої культури торгівля являє собою чуже і часто ненависне явище. І 

торговець є, разом з тим, типом освіченої людини: у нього немає батьківщини, 

він мандрує, він знає чужі звичаї та мистецтво (хоч і не відноситься до них з 

любов’ю та пієтетом), він володіє кількома мовами, вміє вправно говорити, до 

всього пристосовується, а все ж всюди має на увазі свої цілі» [47, с. 66]. Тобто 

В. Зомбарт не відкидає повністю стратегію пристосування мігранта до 

існуючих умов, але дає зрозуміти, що міграція виступає як важлива складова 

модернізації суспільства. На першому етапі це відбувається за рахунок 

прихованих власних цілей та завдяки рівню свобод. 
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 На наш погляд, завершена концепція міграції як просторового 

переміщення присутня лише у теоретизаціях Е. Равенштайна. Підхід цього 

дослідника відрізняється від попередніх високою операціональністю, яка 

досягається за допомогою кількісних індикаторів. На його думку, результати 

міграційного руху обмежені в певних діапазонах, але є універсальними для всієї 

країни. Вони діють як закони електричного струму, який варто 

використовувати для вирішення різних господарських завдань. Під «законами 

міграції» Е. Равенштайн мав на увазі режим, в якому дефіцит робочих рук в 

одній частині країни компенсується їх прибуттям з інших частин країни, у яких 

населення є надмірним. Першим пунктом його законів стало визнання «потоків 

міграції», які утворюють універсальні зрушення або переміщення населення в 

напрямку з великих центрів торгівлі та промисловості. Наголошується, що «при 

формуванні оцінки цього зміщення ми повинні прийняти до уваги кількість 

вихідців з кожної країни, яка надає мігрантів, так само як і населення міст або 

районів, які поглинають їх» [212, с. 198]. Дослідження міграції 

Е. Равенштайном наближаються до максимальної об’єктивності інформації, 

залишаючи мотивацію мігрантів поза увагою дослідження. 

Міграція як просторове переміщення – це умова сцієнтистського підходу, 

який змушений спиратися на сувору операціоналізацію понять і методи 

вимірювання закономірностей. Теоретичні розробки європейських соціологів 

поклали початок новому етапу соціологічної науки, пов’язаному зі зростанням 

ролі кількісних методів. Робота Е. Равенштайна «Закони міграції» була 

надрукована у 1885 році, коли теоретичні розробки Г. Зіммеля, В. Зомбарта та 

Е. Дюркгейма були вже широко відомі. Але автор, спираючись на статистику, 

визначив не стільки соціальні, скільки демографічні особливості міграції. 

Згідно з результатами його дослідження, демографічні групи відрізняються 

міграційною поведінкою: жінки менш охоче залишають країну свого 

походження, а «уродженці міста ведуть більш осілий спосіб життя, ніж 

уродженці села». Він відзначає кількісні особливості міграції різних 
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демографічних груп, стверджуючи, що серед уродженців сіл більше мігрантів, 

аніж серед уродженців міста. До головних причин міграційних потоків 

Е. Равенштайн відніс «заклики до праці з центрів промисловості і торгівлі», які 

мають економічні корені.  

За Е. Равенштайном, процес міграції – це поглинання мігрантів країною-

реципієнтом, яке відбувається поетапно («крок за кроком») так, що 

«прогалини», які залишаються в сільській місцевості за результатами 

міграційного руху до міст, заповнюються мігрантами з більш віддалених 

районів. Дослідження, спрямоване не стільки на опис міграції, скільки на 

управління нею, доповнюється картами і статистичними таблицями.  

Ці інструменти допомагають сформулювати текст у вигляді гранично коротких 

тез: «процес дисперсії є зворотним щодо поглинання та має схожі риси»; 

«кожен основний потік міграції виробляє компенсуючі протитечії»; «мігранти, 

що долають великі відстані, як правило, йдуть до одного з великих центрів 

торгівлі або промисловості», «уродженці міст менш мігрують, ніж уродженці 

сільських районів країни» [212, с. 198-199]. Просторове переміщення не є 

предметом дослідження Е. Равенштайна, але воно є одиницею вимірювання 

процесу міграції.   

Якщо готовність до просторового переміщення мігрантів формується 

потужними зовнішніми силами, то внутрішня мотивація може бути нівельована 

через відносну слабкість. Це підтверджується посиланням на потужні 

виробничі сили, які приводили міграційні потоки до рухливості. Закони 

міграції нагадують закони природи, до яких людина має пристосовуватися. 

Міграція схожа на вимушене зовнішніми силами просторове переміщення, 

функцією якого є адаптація трудових мігрантів до мінливих умов праці 

Погляд на міграцію як на процес пристосування до потужних природних 

стихій поширений серед сучасних дослідників так званої кліматичної міграції. 

Цей тип міграції жорстко підпорядковується незворотним географічним 

трансформаціям світу. На думку дослідників, люди реагують на деградацію 
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навколишнього середовища багатьма різними способами. Спостерігачам може 

здаватися, що рухливість населення спричинена не деградацією навколишнього 

середовища, бідністю та продовольчою безпекою, проте «впродовж останніх 

років вчені та політики висловлюють стурбованість тим, що зміна клімату може 

стати ключовим чинником міграції в найближчі десятиліття» [201]. Міграція – 

це не тільки просторове переміщення, а стратегія адаптації до змін клімату. 

«Міграція – це один із різноманітних шляхів, за допомогою яких людські 

популяції адаптуються до змін у навколишньому середовищі. Дослідження 

міграції в контексті антропогенних змін клімату дотичне до концепції 

вразливості та її основних функціональних елементів: впливу, системної 

чутливості та адаптивного потенціалу» [208]. Отже, просторове переміщення 

розглядається як один із можливих засобів адаптації мігрантів до непереборних 

змін навколишнього середовища. 

Наголосимо той факт, що, незважаючи на визнання непереборності і 

потужності зовнішніх природних сил, адаптація за допомогою просторового 

переміщення мігрантів може бути їхнім власним стратегічним вибором серед 

інших стратегій. Сучасний дослідник кліматичних мігрантів Б. Маєр стверджує, 

що «задумана як адаптація, міграція може бути не вимушеною,  

а добровільною; не реактивною, а профілактичною; вона не є наслідком певної 

дії, а є самою дією; вона не «накладена» на органи державної влади, але 

вирішується чи організована ними або, принаймні, разом з ними, з метою 

досягнення взаємовигідної програми дій» [207]. Міграція як різновид стратегій 

адаптації несе із собою певні втрати та переваги, які можливо порівнювати. 

Фінансові витрати на міграцію можуть компенсуватися культурними 

перевагами, або навпаки, культурні втрати можуть нівелювати економічні 

переваги. Головне, що витрати та переваги міграції можуть відкривати 

мігрантам можливості для розвитку та інновацій, а можуть і руйнувати ці 

можливості.  
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В соціологічному значенні адаптація – «пристосування людини або групи 

людей до нового соціального середовища, а частково і пристосування до них 

цього середовища, з метою співіснування та взаємодії» [28, с. 6]. При цьому 

наголошується те, що поняття адаптації спершу виникло в біології, але було 

перенесене в суспільні науки представниками органічної школи з метою 

редукції суспільних явищ до біологічних
1
.  

Дослідниці зовнішньої міграції та її соціокультурних аспектів В. Володько 

та О. Ровенчак під адаптацією мають на увазі «процес та результат взаємодії, 

взаємопристосування та взаємозмін одиниці, що входить у нове середовище, та 

середовища, яке її приймає» та наголошують на необхідності розмежування 

адаптації за типами прояву на соціальну, культурну та психологічну [28, c. 183]. 

З огляду на те, що соціальна адаптація є процесом двостороннім, дослідниці 

пропонують замість прийменника «до» вживати прийменник «з» – 

«адаптуватися з». Це наближає адаптацію трудових мігрантів до 

міжкультурного діалогу з мешканцями приймаючих країн. 

Міграція як стратегія адаптації з новим соціальним середовищем 

принципово відрізняється від міграції як механізму збагачення і посилення 

капіталістичного духу. Замість сили, здатної до зламу всіх старих життєвих 

навичок і життєвих відносин, сучасні трудові мігранти сприймаються 

дослідниками як пристосуванці до існуючих умов праці. Інноваційна складова 

адаптації розглядається як «використання інституційно заборонених засобів для 

досягнення культурно-схвалюваної мети» [85, с. 306]. Завдяки класифікації 

форм адаптації за Р. Мертоном, інноваційні стратегії зайняли проміжне місце 

між конформізмом та ритуалізмом. На нашу думку, необхідно поєднувати 

дослідження соціокультурної адаптації мігрантів та дослідження інноваційного 

потенціалу зовнішньої міграції в організаційно-технічному вимірі.  

Міграція як стратегія розвитку та інновації відрізняється від стратегії 

адаптації як пристосування спрямованістю на особистісну свободу мігрантів та 

                                                             
1  Це узгоджується з інтерпретацією поглядів Е. Равенштайна як редукції трудової міграції до статистично-

демографічних процесів, у яких просторове переміщення стало визначальним. 
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на самореалізацію. Сучасні дослідники знаходять співвідношення міграції зі 

свободою в дослідженнях Р. Парка. Так, наприклад, С. Баньковська вважає, що 

«співвіднесення особистої свободи людини зі свободою пересування як 

початковою її формою і умовою інших форм свободи – економічної, політичної 

та духовної – було чітко сформульовано ще класиком американської соціології 

Р. Парком і лягло в основу його соціальної екології» [8, с. 121]. Мігрант 

сприймається як тип людини вільної від традицій. Звільнення від землі та 

ностальгії за домом надає можливість вільного пересування. Прагнення до 

свободи реалізуються не під час безперешкодного життя згідно з традиціями, а 

під час вільного пересування у просторі. Потреба самостійного визначення 

напрямку майбутнього руху є невід’ємним атрибутом міжнародної міграції. 

Редукція поняття міграції до просторового переміщення нівелює її суб’єктність. 

Із носіїв «духу капіталізму» міжнародні трудові мігранти перетворюються в 

маргінальних споживачів ресурсів і досягнень мешканців приймаючої країни.  

Світ маргінальної людини складніший за світ «чужинця» або переселенця, 

за допомогою дослідження дихотомії маргінальної людини легше вивчати 

процеси становлення цивілізації і соціального прогресу. Отже, можна 

стверджувати, що «мігрант», «чужинець» і «маргінал» є важливими 

соціальними типами сучасного суспільства ризиків. Аналіз проблем 

переселенців відкриває можливості оцінювати соціальний потенціал інновацій 

майбутнього суспільства. Життя на чужині або «між двох культур» є не стільки 

продуктом рухливості, міграції або соціальної мобільності, скільки доступним 

для вимірювання виявом соціальної динаміки. Дослідження процесів міграції 

дозволить безпомилково оцінити загальні перспективи суспільного розвитку та 

прогнозувати його нові стани. 

На думку українських науковців, при дослідженні проблем міграції 

представники класичної соціології залишили невирішеними питання, які 

потребують більш глибокого та детального аналізу. До цього часу не існує 

чіткого розподілу між поняттями «міграція» та «мобільність». Згідно із 



68 

 

дослідженням В. Ніколаєвського та Н. Прохоренко, «міграцію слід розглядати 

як будь-яке переміщення у просторі, сукупність механічних, професійних і 

галузевих переміщень і змін просторового положення мігрантів відносно 

територіально закріплених структур населення» [97, c. 38-39]. Відповідно, під 

поняттям «трудова міграція» слід розуміти територіальне переміщення 

населення, метою якого є працевлаштування і отримання відповідної 

винагороди. Разом з тим сучасну трудову міграцію можна розглядати як «одну 

з форм мобілізації самоорганізуючого потенціалу суспільства». Таким чином, 

поняття міграції як форми мобілізації потенціалу виходить за межі її розуміння 

як просторового переміщення в межах тристадійного процесу.  

Дослідження, проведене І. Прибитковою, виявило, що місце трудових 

мігрантів у соціальній ієрархії українського суспільства пов’язане з їхніми 

життєвими стратегіями [127; 128]. Уявлення про міжнародну міграцію як про 

стратегію адаптації за допомогою просторового переміщення спростовується 

фактами про інтенсивність міграційних потоків із країн, які поступаються за 

темпами модернізації, але швидко трансформуються. О. Малиновська пояснює 

цей факт поширенням міграції як життєвої стратегії. «В суспільствах, що 

швидко трансформуються, значні маси населення вивільняються з традиційних 

форм зайнятості, внаслідок нерозвинутості фінансових ринків індивіди не 

можуть отримати кредит для започаткування бізнесу, відсутність страхування 

змушує шукати шляхи диверсифікації ризиків, водночас виникають обумовлені 

модернізацією нові споживчі потреби, що в сукупності призводить до 

поширення міграції як життєвої стратегії [80, c. 78]. Це означає, що міжнародна 

міграція є не тільки бажанням адаптуватися до кращих умов життя за 

допомогою просторового переміщення, але й загальною життєвою стратегією, 

яка припускає значні ризики.   

Життєва стратегія особистості, на думку К. Абульханової-Славської, 

«передбачає в своїй основі принцип опори на власні сили, виявлення того, чи 

вистачить у неї сил для різких трансформаційних змін у своєму житті» [1,  
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c. 32-33]. В основі життєвої стратегії лежить не пристосування до існуючих 

умов, а фундаментальна потреба у самовдосконаленні, пошук адекватних до 

своїх можливостей шляхів реалізації життєвих потреб. Цьому сприяє 

«гнучкість праці» та «політична економія невпевненості» сучасних трудових 

відносин, через що «стара життєва стратегія, за якою сили й час працівника 

вкладалися у підвищення кваліфікації, в досягнення статусу фахівця, що 

дозволяло йому сподіватися на постійне одержання із цього прибутку, стає все 

більш безглуздою» [9]. Не дивно, що в сучасному суспільстві можна побачити 

«радикальну зміну смисложиттєвих стратегій осіб працездатного віку…, 

зростання «вимушеного дозвілля» і «вимушеного безробіття» [158, c. 37]. Це 

умови, в які найчастіше потрапляють безробітні, фрілансери та потенційні 

мігранти. Рішення щодо міжнародної міграції має включати життєву стратегію, 

яка не викликає «культурного шоку», підвищеної тривоги вже в перші хвилини 

міжкультурного діалогу. 

Дослідження життєвих стратегій безробітних показало, що «життєва 

стратегія є не що інше, як саморегульована і динамічна система 

соціокультурних уявлень особистості про траєкторію власного життя, що 

спрямовує поведінку людини впродовж тривалого часу» [164, c. 44]. Але 

відкритим залишається питання про те, наскільки вибір життєвої стратегії 

безробітного спирається на механізми адаптації до нової ситуації або на 

реалізацію «інноваційної стратегії професійної ресоціалізації шляхом 

активізації власних зусиль у процесі перепідготовки, перенавчання, пошуку 

роботи, а також під час працевлаштування та професійної мобільності у 

соціально-трудовій сфері» [164, c. 46]. Вибір життєвої стратегії в умовах 

професійної мобільності охоплює суспільні цінності, соціальні установки, 

передбачення майбутніх кроків і вимог соціального оточення, загальний план 

організації життєдіяльності індивіда, наявні цілі, оцінку наявних ресурсів та 

багато інших ознак. 
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Концептуальний аналіз поняття «життєва стратегія» показав її 

нетотожність поняттям «стратегія життя» та «поведінкові стратегії».  

За визначенням, запропонованим М. Кухтою: «Життєві стратегії – це 

комплексне соціопсихічне утворення, покликане забезпечити адаптацію та 

самореалізацію людини в житті, що вибудовується на основі ціннісних 

орієнтацій та вирізняється такими якостями, як спрямованість, стійкість, 

протяжність, усвідомленість, організованість, самостійність, реалістичність, 

активність, рівні представленості яких разом із доступними ресурсами 

(засобами) зумовлюватимуть оптимальність побудови стратегій» [64, c. 14].  

На відміну від життєвих стратегій, стратегія життя не завжди усвідомлюється 

суб’єктом, оскільки спирається на усталену ієрархію цінностей і потребує 

високого ступеня рефлексії. Стратегія поведінки проявляється як алгоритм,  

що проглядається в практичних діях суб’єкта, підштовхує до вибору тих чи 

інших рішень. 

Для розуміння міграції як результату вибору життєвої стратегії варто 

зрозуміти діапазон, у якому відбувається цей вибір. Порівняльний аналіз 

багатьох варіантів типології життєвих стратегій показав, що у напрямі взаємодії 

із суспільством існують два основних типи життєвих стратегій: 

1) «інновативні життєві стратегії – орієнтовані на пошук нових варіантів 

життя, зосереджені на вихід за межі усталених способів поведінки, стилів 

життя та за межі «коридору дій»; 

2) консервативні життєві стратегії – орієнтовані на вже існуючі моделі 

варіантів життя» [64, c. 18]. 

Всі інші життєві стратегії є проявами різного ступеня наближеності або до 

інноваційних стратегій та самореалізації міжнародних мігрантів, або до 

консервативних життєвих стратегій, спрямованих на їхню адаптацію до умов 

приймаючих суспільств.  

Вибір мігрантів, як і інших суб’єктів, які перебувають в умовах тривалої 

невизначеності, завжди стосується рішень, які надалі будуть спрямовувати їх на 
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просторове переміщення або з метою пристосування і адаптації, або для 

самореалізації та пошуку інновацій. Втілення мігрантами життєвої стратегії 

«виживання» або стратегії «досягнення» залежить від їхньої життєвої 

компетентності та обставин, у яких ця компетентність проявляється. «Життєві 

стратегії є … системними утвореннями особистості, в основі яких потреба у 

віднаходженні найбільш ефективних способів самоздійснення. Життєві 

стратегії спрямовані на тривалий час, що виявляється у побудові життєвої 

перспективи, виборі шляхів самоздійснення, самовизначенні, особливостях 

самореалізації та життєвій компетентності людини. При цьому ці чинники 

детерміновані суспільними процесами, соціокультурними особливостями 

середовища перебування людини» [63, c. 87]. Залежно від компетентності та 

успішності власного вибору, мігранти можуть бути соціально продуктивними 

та індивідуально задоволеними, або індивідуально незадоволеними, але 

соціально продуктивними.  

Таким чином, міжнародна трудова міграція – це результат вибору життєвої 

стратегії в межах власної компетенції, який дозволяє пристосуватися до умов 

життя або досягти успіху за допомогою просторового переміщення за межі 

соціокультурних кордонів. Якщо внутрішня трудова міграція може бути 

мотивована бажанням збільшення статків, то міжнародну міграцію не можна 

редукувати лише до меркантильних мотивів. Перетин соціокультурних 

кордонів міжнародними трудовими мігрантами – це набагато більш 

відповідальний вибір, який має бути узгодженим із життєвою стратегією і 

подальшими планами на майбутнє. Для міжнародної міграції просторове 

переміщення не може бути вирішальним чинником. Вибір міжнародної 

трудової міграції може бути вдалим і компетентним або незадовільним і таким, 

що збільшує не тільки фінансові, але й соціальні збитки мігрантів. Невдалий 

стратегічний вибір може компенсуватися за рахунок використання більш 

доступного мігрантам алгоритму поведінки на рівні практичних дій та 

тимчасових рішень. Хибна оцінка готовності до міграції може компенсуватися 
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вдалою соціокультурною адаптацією. Отже, добровільну міжнародну міграцію 

треба розглядати як форму мобілізації людського потенціалу, що здійснюється 

за допомогою системи самостійних виборів стратегії поведінки та життєвої 

стратегії в умовах неповної визначеності.   

 

Висновки до розділу 1 

Теоретико-методологічні основи дослідження міграції успішно 

розвиваються в межах міждисциплінарного підходу, який, втім, на сьогодні, все 

ще є менш поширеним, аніж економічний, демографічний та соціологічний 

підходи. Предметні поля цих дисциплін співвідносяться через уточнення того, 

«чим саме» є міграційні процеси і якими є їхні наслідки. Головними «мостами 

між дисциплінами» є спільні уявлення про комплекс залежних і незалежних 

змінних. При цьому різні дисципліни пріоритезують вплив тих чи інших 

змінних, а міждисциплінарна інтеграція, очевидно, має ґрунтуватися на відмові 

від такої пріоритезації.  

З’ясовано, що основою для міждисциплінарної інтеграції може бути 

конструювання системного уявлення про чинники міграційної поведінки. 

Забезпеченню мідждисциплінарної інтеграції сприяє розробка наскрізних 

понять і категорій теорії міграції. Аналіз дискурсу, що сформувався у дискусії 

поміж прихильниками різних дисциплінарних підходів, доводить, що 

наскрізними для інтегративної теорії міграції є такі поняття, як «чинники 

відштовхування та притягування», «міграційні настрої», «вибір», «ризик», 

«втрати та переваги міграції», «міжкультурна взаємодія», «адаптація» та ін. 

Прийняття міграційних рішень є вирішальним етапом у структурі міграційного 

процесу.  

Визначення міграції через ознаку просторового переміщення ототожнює її 

із загальними поняттями «рух», «соціальна рухливість одиниць». Водночас, 

ототожнення міграції із універсальною рухливістю населення позбавляє її 

атрибутивної властивості сприяти трансформації старого соціального устрою. 
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У процесі міжнародної міграції відбувається перетин міждержавних та 

соціокультурних кордонів. Перетин соціокультурних кордонів міжнародними 

трудовими мігрантами – це відповідальній вибір, який має бути узгодженим із 

життєвою стратегією і подальшими планами на майбутнє.  

Важливою складовою міждисциплінарного підходу є соціологія міграції, 

яка розглядає міграцію як соціальний процес, що включає в себе готовність до 

міграції, територіальне переміщення та адаптацію на новому місці проживання. 

Евристичне значення виокремлення готовності до міграції як окремої стадії 

проявилося через формування поняття «потенційна міграція», яка є фактом 

запланованого, але не реалізованого вибору.  

Більша частина напрямів соціології міграції передбачає дослідження 

проблеми інтеграції та адаптації мігрантів у новому для них соціумі. Процес 

етносоціальної інтеграції та адаптації мігрантів у новому для них соціумі 

відбувається як вибір стратегії акультурації, що залежить від цілей, які ставлять 

лідери міграційних товариств перед своєю спільнотою, та вибору самих 

мігрантів.  

Мотивацію міжнародної трудової міграції, на відміну від внутрішньої 

трудової міграції, не можна редукувати лише до зовнішніх або меркантильних 

факторів. Джерелом масштабної міжнародної трудової міграції є потреби 

суспільств, що швидко трансформуються, в яких значні маси населення 

вивільняються з традиційних форм зайнятості та шукають шляхи 

диверсифікації ризиків. Міжнародна трудова міграція не може існувати 

виключно як стратегія адаптації та пристосування до мінливих умов праці. 

Невід’ємною складовою міжнародної трудової міграції є шанс досягнення 

успіху та самореалізації. Отже, тільки за таких умов можуть бути виправдані 

ризики, які виникають у процесі зовнішньої міграції.  

Міжнародна трудова міграція – це результат вибору життєвої стратегії в 

межах власної компетенції, що уможливлює пристосування до умов життя або 

досягнення успіху за допомогою просторового переміщення за межі політичних 
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та соціокультурних кордонів. Це означає, що міжнародна трудова міграція є не 

тільки бажанням адаптуватися до кращих умов життя за допомогою 

просторового переміщення, але й загальною життєвою стратегією, яка 

виправдовує значні соціальні ризики.  

Основні положення розділу знайшли відображення в публікаціях 

дисертанта  [101; 103; 107]. 
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РОЗДІЛ 2 

МІГРАЦІЙНІ РИЗИКИ В УМОВАХ  

МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ 

 

2.1. Поняття ризику та міграційного ризику в  соціологічному дискурсі 

Сьогодні вивчення ризиків є міждисциплінарною галуззю знання, об’єктом 

якої стають природогенні, техногенні, соціогенні ризики. Соціогенні ризики 

настають унаслідок діяльності (взаємодії) соціальних суб’єктів. Зміст 

соціогенних ризиків полягає у ймовірному настанні небажаних для соціальних 

суб’єктів наслідків. Водночас ступінь такої ймовірності, як і характер 

небажаних наслідків, є відносно невизначеним.  

Загалом, проблематика соціогенних ризиків у науковому дискурсі 

розглядається у контексті соціальних, культурних, політичних, економічних, 

технологічних змін, які настають у процесі переходу від індустріального до 

постіндустріального суспільства. Поняття постіндустріального суспільства, 

згідно із поглядами Д. Белла, є великим узагальненням, значення якого легше 

збагнути, якщо визначити його головні виміри: 1) перехід від товаровиробної 

до обслуговуючої економіки; 2) перевага професійно-технічного класу;  

3) провідна суспільна роль теоретичного знання як джерела нововведень;  

4) створення нової «інтелектуальної технології» [15, с. 208]. Усі виміри 

постіндустріального суспільства мають велике значення для міжнародних 

трудових мігрантів. Саме вони, перетинаючи державні кордони, першими 

стикаються з проявами нового укладу життя та суспільно-економічного 

розвитку. Але безпосереднє значення для розуміння ризиків, на які 

наражаються міжнародні трудові мігранти у своїй трудовій діяльності в 

приймаючих суспільствах, має створення нової «інтелектуальної технології», 

яка суттєво змінює показники соціальної мобільності. 

 Головними інтелектуальними і соціологічними проблемами 

постіндустріального суспільства, на думку Д. Белла, стають проблеми 
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«організованої складності». Прийняття рішення в нових умовах відрізняється 

потребою врахування значної кількості взаємодіючих факторів, котрі мають 

бути узгоджені для досягнення достатньо специфічних цілей. Відмінною рисою 

нової інтелектуальної технології з вирішення організованих складностей стають 

спроби реабілітації концепції раціонального вибору. Зробити це потрібно в 

ситуації, яка містить у собі обмеження і наявність протилежної альтернативи. 

Завдяки цьому рішення відбуваються або за умов впевненості, або 

невпевненості та ризику. «Впевненість існує тоді, коли обмеження встановлені 

й відомі. Ризик означає, що відомі можливі наслідкb і може бути встановлена 

ймовірність настання кожного з них. Невпевненість є тим випадком, коли може 

трапитися низка можливих наслідків, але лишаються цілком невідомими їхні 

імовірності» [15, с.224]. Прийняття рішення в умовах організованої складності 

та зростання невизначеності вимагає від мобільної частини суспільства і 

міжнародних трудових мігрантів зокрема підвищення рівня компетентності. 

Відповідно, можемо сформулювати визначення соціальних ризиків: це 

небажані для соціальних суб’єктів наслідки соціальних взаємодій, ймовірність 

настання яких є відносно невизначеною.  

Згідно з традиційним ставленням до співвідношення ризиків та 

невизначеності, «багато ризиків можуть бути передбачені шляхом 

статистичного аналізу, в той час як не менш важлива їхня частина подібній 

процедурі не піддається» [93, с. 15]. На думку Ф. Найта, це пов’язано з 

розбіжностями між науковим знанням та переконаннями, на яких заснована 

повсякденна поведінка людей. У повсякденному житті рішення спираються на 

«інтуїцію» або інші підсвідомі міркування людей. Тому можливе існування 

трьох видів ймовірності: «апріорна», «статистична» та «оціночна». 

Невизначеність має бути зведена до об’єктивної, кількісно виміряної 

ймовірності або повністю усунута за допомогою статистичного аналізу 

випадків. Ризики випливають лише з тієї форми невизначеності, яка недоступна 

виміру та усуненню. Але перспективною рисою такого бачення співвідношення 
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ризиків та невизначеності є те, що «саме ця справжня невизначеність надає 

економічній організації характерну форму «підприємства» та пояснює 

існування специфічного доходу підприємців» [93, с. 26]. Тобто ризики 

підприємців або «справжня невизначеність» монетизуються у їхні реальні 

прибутки. 

Невизначеність стає ядром нової соціальної парадигми, яка приходить на 

зміну парадигмам архаїки та індустріалізму. У світосприйняття 

постіндустріальних суб’єктів вона привносить подвійні смисли. По-перше, 

невизначеність залишається належною тій частині реальності, яка через свою 

природу не може бути повністю пізнаною. «По-друге, сам акт спостереження 

змінює в соціальній реальності те, за чим відбувається спостереження» 

[21, с. 206]. Таким чином, зростання значення ризиків і невизначеності у житті 

сучасних людей відбувається не тільки під впливом об’єктивного посилення 

ризикогенних факторів, але й через поведінку самих суб’єктів. Стає очевидним, 

що ризики і невизначеність активно створюються самими суб’єктами. Природа 

ризиків, яка визначається подвійним характером невизначеності, породжує 

невпевненість та бажання уникати невизначеності. Уникнення невизначеності є 

одночасним ухиленням від ризиків. Найбільш часто це може відбуватися за 

умови низької освіченості та компетентності акторів.  

Дослідженню ризику та його співвідношення з невизначеністю присвячені 

роботи М. Алле, У. Бека, Г. Великоіваненка, А. Вілдавські, В. Вітлінського, 

Е. Гідденса, К. Дрейка, М. Дугласа, К. Ерлоу, В. Зубкова, В. Кривошеїна, 

С. Кравченка, Н. Лумана, А. Мозгової, Ф. Найт, П. Шумейкера, О. Яницького та 

інших дослідників. Але, значна кількість гіпотез щодо ризиків, на думку 

А. Вілдавські та К. Дрейка, недостатньо релевантні поміж собою. «Конкуруючі 

теорії в соціальній науці рідко стикаються одна з одною в пошуках відповіді на 

одні й ті ж питання. Зокрема, в дослідженнях сприйняття ризику широкою 

публікою використовується багато різних підходів, але альтернативні 

формулювання, як правило, не перевіряються. Практично повністю відсутнє 
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цілеспрямоване порівняння конкуруючих гіпотез» [25, с. 269]. Цей факт 

вимагає порівняння головних гіпотез теорії ризику та їхньої класифікації. 

Згідно із дослідженням А. Вілдавські та К. Дрейка, концептуалізація 

ризику відбувається в межах п’яти напрямів дослідження: «теорії знання», 

«теорії особистості», економічному, політичному і культурному.  

Для перевірки конкуруючих гіпотез та доведення переваг останнього напряму 

було використано індекс готовності йти на ризик з дослідження «Політика 

соцієтального ризику», розробленого в Інституті дослідження і оцінки 

особистості при Каліфорнійському університеті. Було з’ясовано, що 

респонденти, які повідомили про високий рівень своєї освіти, проявили більшу 

готовність до ризиків. «Наші результати показують, що ті, хто оцінює своє 

особисте знання технологій високо, схильні оцінювати пов’язані з ними блага 

вище, ніж ті, хто менш впевнений у своїх знаннях. Люди, які вважають, що 

мають високий рівень освіти, схильні менш гостро сприймати ризик війни» 

[25, c. 272-273]. Готовність до сприйняття соцієтального, технологічного, 

екологічного ризиків та ризиків економічних негараздів статистично несуттєво 

корелює зі знаннями та освітою респондентів. 

Поняття ризику вивчається різними науковими дисциплінами на різних 

рівнях аналізу. Водночас, концептуалізація поняття ризику не набула 

достатнього погодження в соціологічній рефлексії. Згідно із дослідженнями 

Н. Яницького, концептуалізація ризику відбувається в межах двох великих 

напрямів соціологічного теоретизування: «реалістичного» та 

«соціокультурного». Вихідними моментами реалістичного підходу є поняття 

небезпеки або шкоди, твердження про можливість обчислення моменту 

настання ризиків та калькуляції їхніх наслідків. Ризик визначається як 

об’єктивне явище, продукт ймовірності виникнення небезпеки, як варіант 

ймовірної шкоди. Розмежування об’єктивної загрози та уявної перешкоди 

проводиться на підставі того, що об’єктивна загроза визнається незалежною 

змінною, а уявна – залежною.   
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Головною проблемою традиційної концептуалізації поняття ризику є 

відкидання його залежності від соціальних факторів. Як соціологічна критика 

такої невизначеності сформувалося кілька підходів до концептуалізації ризиків: 

«культурно-символічний» (М. Дуглас, А. Вілдавські), теорія «суспільства 

ризику» (У. Бек, Е. Гідденс) та «калькулятивної раціональності» (М. Фуко). Із 

цього переліку найбільшою мірою релевантним до теми нашого дослідження є 

культурно-символічний підхід, який концентрується на взаємодії між «Я» та 

«Іншим» і може застосовуватися у вивченні ризиків у процесі міжкультурного 

діалогу поміж мігрантами та резидентами приймаючої країни. У теорії 

суспільства ризику підкреслюється принципова неможливість дистанціювання 

від ризиків у сучасному світі і проблематизується можливість міжкультурного 

діалогу.  

У. Бек, наголошує на тому, що у сучасному світі відбуваються 

різноспрямовані процеси: з одного боку, більше неможливе традиційне 

дистанціювання один від одного; з другого боку, посилюється крайня 

індивідуалізація та пов’язані з нею ризики та небезпеки. «Закінчується час, 

коли всі страждання, всі біди і насильства, яких люди завдавали одне одному, 

були спрямовані на «інших» (євреїв, чорношкірих, жінок, політичних 

іммігрантів, дисидентів...). З одного боку, існували бар’єри, табори, 

відокремлені міські квартали, військові блоки, з другого – власні чотири стіни – 

реальні або символічні кордони, за якими могли сховатися ті, кого, здавалося б, 

не торкнулася біда. Усе це є, як і раніше – і всього цього після Чорнобиля уже 

немає» [14, с. 5]. Кордони більше не рятують від загроз глобальної небезпеки, 

але це не торкається ризиків, які обумовлені наданням людині можливості 

самостійно приймати рішення. Невідворотність глобальних загроз, зокрема 

надмірної міжнародної міграції, не заперечує можливості штучних перешкод та 

свідомого ризику. 

При цьому незворотність крайніх форм індивідуалізації, на думку 

У. Бека, є результатом останнього ступеня розвитку індустріалізації та 
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модернізації. Автор визнає, що тенденції індивідуалізації як соціальне явище 

виявлялися в різні епохи. У межах класичної соціологічної парадигми тенденції 

індивідуалізації вивчалися М. Вебером як прояви духовного протестантського 

аскетизму та К. Марксом у вигляді звільнення селян від станової покірності. 

Але незворотна форма індивідуалізації, що породжує внутрішні загрози та 

ризики, доведена «до потрійної «індивідуалізації»: звільнення від історично 

заданих соціальних форм і зв’язків («аспект звільнення»); втрати традиційної 

стабільності з точки зору ефективного знання, віри і прийнятих норм («аспект 

розчарування»); формування нового виду соціальної інтеграції («аспект 

контролю та реінтеграції»)» [14, с. 189]. Потрійна індивідуалізація стає не 

тільки джерелом нових ризиків, а й нових непорозумінь. Головне 

непорозуміння – це створення позаісторичної моделі індивідуалізації, яка не 

тотожна особистості, неповторності та емансипації людини.  

«Суспільство ризику» на шляху до Другого модерну створює 

непорозуміння та соціальні складності, через які «світ вислизає» від можливості 

управління, змушує людину постійно «сканувати ризики», що примножуються, 

та своєю поведінкою «перешкоджати реалізації несприятливих сценаріїв». 

Соціальні складності завдяки індивідуалізації не скасовують культурного 

діалогу, але роблять сприйняття соціального середовища нелінійним та 

ризикогенним. У цьому сенсі, позначеному У. Беком як «кінець Іншого», 

інтерпретується як результат «стиснення соціуму і взаємопроникнення його 

частин». Але ця ситуація не визнається тупиковою. Способом подолання 

соціальних складностей проголошуються консолідація суспільства за 

допомогою солідарних дій та згуртованості груп» [95, с. 30]. Головними 

перешкодами консолідації суспільства  визнаються: «слабкість і політична 

маргіналізація більшості нових соціальних рухів», «неспроможність 

експертного товариства», «відчуженість маленької людини» та відсутність 

«адекватної культурної відповіді» на виклики «суспільства ризику» [95, с. 208].   
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З точки зору Н. Лумана, соціальні особливості «інформаційного 

суспільства» переоцінені, адже інформація є продуктом, який швидко 

розпадається та зникає при актуалізації. «Інформаційним» є суспільство, яке … 

вважає за необхідне безперервно себе приголомшувати». В цих обставинах 

посилюється значення ризику і усвідомлення цього «може… посилювати 

тенденцію до політизації всіх питань ризику, посилюючи свого роду захисну 

політику» [70, с. 241-242]. Політика захисту створюватиме додаткові 

перешкоди міжнародним мігрантам. Ці перешкоди можуть як штучно 

привноситися в суспільне життя, так і бути іманентними «суспільству ризиків». 

 Н. Луман ставить радикальне запитання про саму потребу вивчення 

ризиків: «Чому ризики взагалі є проблемою? Для чого взагалі потрібно було 

вводити нове слово там, де можна було говорити про небезпеку невизначеності, 

випадковості, а щодо поведінкових рішень – про чесноти (англ. – virtue), 

мужність (англ. – fortitudo) і т. д.?» На його думку, якщо звернутися до досвіду 

вивчення ризику, то можна «опинитися в тумані» від того, що «саме поняття 

ніде ясно не експліковане» [69]. За поняттям ризику приховано «сліпу пляму», 

яку важко врахувати при формулюванні проблеми в контексті раціоналістичної 

традиції. Але самоочевидність проблеми ризику дуже оманлива. На перший 

погляд, досить просто визначити ризик через ймовірність збитку або будь-яких 

небажаних втрат. Для уникнення ймовірності збитку потрібно його розрахувати 

за допомогою статистичних методів. Це поширена схема протиставлення 

ризику та надійності. Вона настільки очевидна, що перетворюється в догму 

«поглинання ризиків» шляхом визначеності або калькуляції. 

Для сучасного розуміння ризиків важливо розрізняти ролі спостерігача. 

Перший тип спостерігача орієнтований на досягнення надійності рішення та 

поглинання ризиків, для нього важливу роль відіграє володіння інформацією. 

Він вірить, що рішення буде надійним, якщо буде доступна максимально повна 

інформація існуючого стану справ. Для спостерігача другого типу одне явище 

може продукувати різну інформацію для різних спостерігачів.  



82 

 

Із метою примирення цих двох типів спостерігачів, Н. Луман пропонує 

розрізняти «ризик» та «безпеку». Невпевненість щодо майбутнього збитку 

може розглядатися як наслідок власного рішення або зовнішнього втручання. 

«Або можливий збиток розглядається як наслідок рішення. Тоді ми говоримо 

про ризик, саме як про ризик рішення. Або ж вважається, що причини такого 

збитку містяться зовні, тобто ризик приписується навколишньому світу. Тоді 

ми говоримо про небезпеку» [68, с. 150]. Тобто ризики – це результат рішення 

самих мігрантів, а загрози – це те, що існує об’єктивно або незалежно від їхніх 

рішень. Отже, треба розрізняти розуміння «ризику / надійності» та «ризику / 

небезпеки». 

Протиставлення «ризику / надійності» та «ризику / небезпеки» не є 

абсолютним. «Схема «ризик / небезпека» все ще передбачає, що інтерес 

зосереджений на надійності (або неприйнятті ризику, або ухиленні від 

небезпеки), але цей інтерес не «позначається», тому що є сам собою 

зрозумілим» [68, с. 152]. Але розрізнення ризику і небезпеки відкриває дуже 

важливий соціальний наслідок: у більш традиційних суспільствах більше уваги 

звертають на безпеку, аніж на ризики. Натомість, у сучасних суспільствах 

переважає наголос на кращому використанні шансів, аніж на  уникненні загроз. 

Ризики, на відміну від небезпеки, надають більше шансів на успіх, оскільки є 

результатом самостійного вибору та рішення. Загроза, створена зовнішніми 

подіями, надає тільки шанс на уникнення від неї. 

Значення ризиків і шансів для життя мігрантів стало предметом 

дослідження А. Шюца. Мігранта він розглядає як соціальний тип «чужинця». 

Частково розуміння цього явища А. Шюцем перегукується із подібним 

дослідженням Г. Зіммеля, але у першого чужинець вже не є рушійною силою 

прогресу. Під чужинцем у А. Шюца розуміється «дорослий індивід нашого часу 

і нашої цивілізації, який намагається домогтися постійного визнання або 

принаймні, терпимого ставлення до себе з боку групи, з якою він зближується» 

[178, с. 533]. До соціального типу «чужинець» належить не тільки іммігрант, до 
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нього прираховується і «претендент на вступ в члени закритого клубу», 

«потенційний наречений», «син фермера, який вступає до коледжу», 

«мешканець міста, який поселяється в сільській місцевості», «призовник», який 

йде на службу в армію» та багато інших представників різних спільнот, які 

схожі з мігрантом тою кризою, яку вони переживають на новому місці 

перебування. Але мігрант, на думку А. Шюца, є більш яскравим прикладом 

дослідження особливостей адаптації до «культурного зразка» соціальної групи, 

з якою він зближується.   

Для мігранта важливим є розуміння шансів і ризиків, пов’язаних із 

міграцією [178, с. 536]. Ця інформація є більш важливою, аніж істинне знання 

та повна визначеність існуючої ситуації. Повсякденне життя не потребує 

вичерпного знання всього, що відбувається навколо людини. Наприклад, 

глибоке знання принципів роботи телефону не є обов’язковим для успішного 

використання телефону, а знання природи грошей не потрібне для того, щоб 

розплачуватися ними за товари. Але інформація про ймовірність шансів 

отримання бажаного результату залишається більш актуальною і важливою. Це 

справедливо як через незв’язність, неузгодженість та неповну зрозумілість 

самого знання («культурного зразка»), так і через вибіркову активність розуму. 

Згідно з постулатами феноменологічної соціології, апріорною причиною 

формування ризиків виступає спосіб організації знання, його релевантність до 

існуючої ситуації. У феноменологічній соціології інтенціональність соціальної 

дії є наслідком активності розуму. «Важливою умовою інтенціональності є 

орієнтація феноменолога на трансцендентальну сферу, що, при ближчому 

розгляді, теж виявляється модифікацією, в якій фіксуються лише значущі для 

дослідника моменти» [178, с. 13]. Важливим у визначенні релевантності є 

переживання смерті або страху смерті, яке А. Шюц називає «фундаментальною 

тривогою». «З фундаментальної тривоги випливає безліч взаємопов’язаних 

надій і побоювань, потреб і задоволень, шансів і ризиків, які спонукають 

людину … намагатися опанувати світ, долати перешкоди, будувати проекти і 
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здійснювати їх» [178, с. 422]. Оскільки шанси і ризики визначаються базисним 

переживанням, вони мають суб’єктивний статус. 

Шанси і ризики – це поняття, які А. Шюц багаторазово і невипадково 

вживає в парі одне з одним. Поняття «шанс» із поняттям «ризик» пов’язує 

ймовірність досягнення результату, але вони вживаються як альтернативні. Чим 

більшим є шанс, тим меншим є ризик. Зменшуючи ризики, ми збільшуємо 

шанси і можливості зрозуміти Іншого. «В повсякденному мисленні ми маємо 

лише можливість, шанс зрозуміти дії Іншого в тій мірі, в якій таке розуміння 

достатнє для наших поточних потреб. [Окрім того]… для того щоб збільшити 

шанс, ми повинні знайти значення дії для того, хто діє»  [178, с. 26]. Це 

непросте завдання в умовах, коли ясно і чітко визначені тільки деякі елементи 

«раціональної дії». У взаємодії буде елемент суб’єктивної ймовірності. Але, 

незважаючи на це, «ми повинні «схопити шанс», «ризикнути», і ситуація, 

виражена в наших надіях і страхах, є наслідком фундаментальної 

невизначеності щодо результату проектованої взаємодії» [178, с. 34]. Таким 

чином, ризики можуть приносити в повсякденне життя мігрантів шанс завдяки 

суб’єктивній ймовірності повсякденного мислення та його конструктів. 

Зменшення ризиків і збільшення шансів досягається за допомогою 

типізації взаємодії. Зрозуміти Іншого можливо тільки за допомогою певних 

схем типізації взаємодії. «Інший теж сприймає мене в певній типовості – як 

«чоловіка», «американця», «торговця», «свого хлопця» і т. п. Типізації іншого 

піддаються втручанню з мого боку так само, як мої – втручанню з його боку. 

Іншими словами, дві схеми типізації вступають в безперервні переговори в 

ситуації віч-на-віч» [16, с. 57]. Це відбувається навіть у ситуації сам на сам, де 

Інший з’являється як абсолютно реальна людина. Але заміна людських істот 

«ідеальними типами» (М. Вебер) чи «ляльками-маріонетками» (А. Шюц) 

відбувається тільки задля досягнення потрібних нам результатів. Процедура 

типізації схожа на надягання масок, які залишаються на Іншому назавжди. 

Надалі ми спілкуємося вже не з людськими істотами, а з фікціями, які 
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позбавлені людських рис. Типізовані фікції, на відміну від нас, безсмертні, 

позбавлені «фундаментальних тривог» та наслідків, які утворюються ними. 

Отже, типізації, корисні для досягнення бажаного результату, перетворюються 

у майже нездоланні перешкоди для діалогу з іншокультурними мігрантами. 

Типізація не єдина соціальна перешкода, яка іманентна нашому знанню. 

Важкопереборною перешкодою для міжнародних мігрантів стають «культурні 

зразки групового життя». Незнання про цей вид перешкод позбавляє мігрантів 

можливості прийняти усвідомлене рішення щодо міграції, створює соціальні 

ризики, які загрожують серйозними втратами, розчаруванням і навіть можуть 

ставати приводом для дискримінації. Проблеми мігрантів починаються при 

спробі витлумачити культурний зразок (англ. – pattern) соціальної групи, з якою 

вони зближуються з метою досягнення визнання або толерантного ставлення до 

себе. Це достатньо типова ситуація для всіх міжнародних мігрантів, але її 

загрози та ризики приховані.  

Мігрант не розуміє, та й не може розуміти, що «користується іншим 

мірилом анонімності і типовості соціальних дій, аніж члени групи резидентів. 

Тому що для чужинця дійові особи, які належать до нерідної групи – не просто 

виконавці типових функцій, із певною передбачуваною анонімністю; для нього 

вони індивіди. При цьому він схильний сприймати індивідуальні риси як 

типові» [178, с. 545]. Мігрант плутається в інтерпретації культурних зразків 

настільки, що ризикує отримати негативну чи хибну «оцінку» своїх старань з 

боку резидентів. 

Ризики, що пов’язані з «перекладом» мігрантами елементів культурного 

зразка нерідної групи в елементи культурного зразка своєї рідної групи, 

проявляються таким чином:  

1. Рішення інтерпретувати незв’язну, неузгоджену та лише частково 

зрозумілу систему знань, прийняту членами нерідної групи як досить 

узгоджену, як керівництво, яке не підлягає сумніву для всіх ситуацій, що 

зазвичай виникають у соціальному світі; 



86 

 

2. Прийняття позиції відчужено-відстороненого ставлення до 

елементів культурного зразка нерідної групи;  

3. Некритичне сприйняття нерідної групи та спроби використання 

цього некритичного образу для зближення з цієї групою;   

4. Довільне приписування собі будь-якого статусу в нерідній групі та 

самостійне визначення координат свого перебування в іншокультурному 

середовищі; 

5. Обмеження свого спілкування когнітивним аспектом, з 

ігноруванням емоційної сторони, нестандартних конотацій, ірраціональних 

імплікацій, ідіом, спеціальних термінів, жаргонів і діалектів іноземної мови; 

6. Значне збільшення чи зменшення соціальних дистанцій з нерідною 

групою; 

7. Неувага до закидів у нелояльності, маргінальності та невдячності з 

боку членів своєї рідної групи.  

На перший погляд, на фоні великої кількості ризиків шанси мігрантів у 

досягненні бажаного результату виглядають мізерними. Ризики мігрантів 

збільшуються через нездатність розрізняти індивідуальні та типові риси 

нерідної групи. Тому мігранти схильні до конструювання соціального світу 

«псевдоанонімності», «псевдоблизькості» та «псевдотиповості». У цьому 

уявному світі мігрантам важко налаштуватися на культурний діалог, а 

представникам чужої групи очікувати типових реакцій від мігрантів. Звідси 

закономірно виникають численні загрози та непорозуміння. Таким чином, 

«культурний зразок нерідної групи є для чужинців не затишним притулком, а 

полем пригод, які є не самоочевидною даністю, а проблематичною темою 

дослідження, не інструментом вирішення проблематичних ситуацій, а 

справжнісінькою проблематичною ситуацією, з якою мігрантові нелегко 

впоратися» [178, c. 546]. Зростання шансів адаптації мігрантів безпосередньо 

пов’язане із набуттям ними навичок інтуїтивно зрозумілої типовості 
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спілкування з чужою групою. У повному обсязі це практично ніколи не 

досяжне і є іманентною загрозою для населення приймаючих країн.  

Ризики міжнародної трудової міграції на макросоціальному рівні є 

закономірним продуктом непогодженості свободи та безпеки. З одного боку, 

міжнародна трудова міграція є одним із каналів розвитку та індикатором 

відкритості національних соціально-економічних систем. Разом із вільним 

рухом товарів, послуг та капіталів, вільне пересування робочої сили є основою 

вільного ринку та однією з «чотирьох свобод» його розвитку. Сучасний 

світовий простір не може існувати без масових міграцій та певної концентрації 

праці в регіонах інтенсивного соціально-економічного розвитку та концентрації 

капіталу. У межах Європейського Союзу гарантується вільне пересування 

працівників. «Така свобода руху передбачає скасування будь-якої 

дискримінації на підставі громадянства держав-членів у питаннях зайнятості, 

оплати праці та інших умов праці й працевлаштування» [26, c. 65]. Свобода 

руху передбачає право трудових мігрантів вільно пересуватися в межах 

території країн-реципієнтів, приймати пропозиції про працевлаштування та 

перебувати в цих країнах з метою працевлаштування. 

Із другого боку, міжнародна трудова міграція обмежена необхідністю 

безпеки пересування. На думку З. Баумана, свобода і безпека складають 

«непримиренний союз», що виникає із задоволення потреб. Людина жертвує 

певною частиною свободи, слідуючи своїм інстинктам і бажанням. «Безпека, в 

свою чергу, означає захищеність від трьох видів страждань: від тих, що 

виходять «від нас самих», «від зовнішнього світу» і «від наших відносин з 

іншими людьми» [10, c. 52]. Безпека досягається за допомогою приборкання 

безконтрольного сплеску бажань, емоцій, імпульсів. Це примусовий засіб 

уникнення коливань і невизначеності, загроз і ризиків, проблем і перешкод. 

Поряд із традиційним розумінням безпеки життєдіяльності, загроз і ризиків 

повинна існувати сучасна форма розуміння безпеки, яка враховує зростання 

рівня свободи у постіндустріальному суспільстві. 
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Програма Розвитку Організації Об’єднаних Націй (UNDP) визнала 

надмірну міжнародну міграцію (англ. – еxcessive international migration) одною з 

шести головних загроз глобальній безпеці людства у ХХІ столітті. «Реальні 

загрози безпеці людства у наступному столітті викликані більшою мірою діями 

мільйонів людей, аніж агресією декількох націй. Ці загрози будуть приймати 

різні форми: 

• Неконтрольоване зростання населення 

• Відмінності в економічних можливостях 

• Надмірна міжнародна міграція 

• Погіршення стану навколишнього середовища 

• Виробництво та незаконний обіг наркотиків 

• Міжнародний тероризм.  

В інтересах усіх народів, потрібно обрати нові методи співпраці, щоб 

відповісти на ці нові загрози (і інші, в разі їх виникнення) глобальній безпеці 

людства» [221, c. 34]. 

Загроза надмірної міжнародної міграції розглядається як ймовірні втрати 

мігрантів, які «залишили свої будинки, шукаючи краще життя, незалежно від 

того, чекає їх будь-хто в приймаючій країні чи ні». У деяких випадках на них 

чекає розчарування з приводу соціальної нерівності, а також існує ризик 

переходу до нових форм релігійного фундаменталізму або навіть тероризму. 

Безпека мігрантів і мешканців приймаючої країни перебуває під загрозою в 

будь-якому місці і в будь-який час.  

«Негативні наслідки трансформацій міграційних процесів 

продукуватимуть такі ризики та загрози стабільному соціально-економічному 

розвитку України в середньостроковій перспективі: втрата частини 

потенційних податкових надходжень; інфляційне зростання внаслідок 

збільшення обсягу грошових переказів; негативні зміни психології частини 

мігрантів внаслідок тривалого перебування за кордоном на нелегальному або 

напівлегальному становищі» [119, c. 9].  
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Традиційне поняття загрози використовується як і синонім перешкоди. 

В. Остап’як робить припущення, що глобальні загрози можуть перешкодити 

розвитку, спричинити крах глобалізації на регіональному та міжнародному 

рівнях. У зв’язку з цим наголошується потреба в ідентифікації загроз 

національним і регіональним інтересам. Разом із тим загроза визначається як 

явище з прогнозованими, але неконтрольованими, небажаними наслідками, які 

можуть у певний момент часу в межах певної території завдати шкоди 

здоров’ю людей, спричинити матеріальні збитки тощо [112]. Визначення 

загрози як явища з прогнозованими, але неконтрольованими та небажаними 

наслідками може бути синонімічним до поняття ризику. На визначення як 

прогнозованого, але неконтрольованого явища може претендувати поняття 

проблеми та багато інших понять із тезауруса соціологічного вивчення безпеки. 

Смисловим ядром цього тезауруса безпеки є «нанесення шкоди». Шкодою  

можуть бути фізичні чи моральні втрати (табл. 2.1).  

Таблиця 2.1 

Розмежування змісту понять, що стосуються вивчення  

ризиків/небезпек у соціології міжнародної міграції  

Поняття та 

їхні 

значення 

Варіант 

нанесення 

шкоди 

Типова реакція 
Можливі 

прояви емоційна поведінкова 

Небезпека 
Потенційно 

можливий  
Острах 

Очікування 

або агресія  
Дискримінація  

Перешкода  Уявний  Невпевненість Фрустрація Мовний бар’єр  

Ризик Ймовірний Упевненість Діяльність 
Вибір країни 

для міграції 

Джерело: розроблено автором 
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Перешкода в контексті міжнародної міграції, на відміну від небезпеки, є  

уявним варіантом нанесення шкоди. Це переконливо довела концепція 

«проміжних перешкод» (англ. – intervening obstacles) Е. Лі. Проміжні 

перешкоди не викликають остраху, вони, за висловом Е. Лі, «можуть бути 

невеликі в деяких випадках і непереборними в інших». Найбільш вивченою з 

проміжних перешкод Е. Лі вважає відстань, яка всюди присутня, але в жодному 

разі не найголовніша. Проміжними перешкодами можуть стати імміграційні 

закони, мовні бар’єри, зв’язки, які пов’язують мігранта із місцем, в якому він 

провів своє дитинство, особливості транспортування товарів та багато інших. 

Однакові перешкоди по-різному впливають на різних людей. Ті, які є 

тривіальними для одних, можуть бути нездоланними для інших. Але, на відміну 

від загроз, вони не лякають, а лиш створюють деяку фрустрацію, долання якої з 

часом може стати корисним. Після того, як безліч проміжних перешкод було 

подолано, інші не здаються настільки грізними, але формується здатність 

оцінювати позитивні і негативні фактори. Те, що спочатку уявлялося як шкода, 

стає корисним мотивом. 

Проміжні перешкоди діють як фактор селекції. «Ступінь позитивного 

відбору зростає зі збільшенням складності проміжних перешкод. Навіть якщо 

вибір є негативним або випадковим, проміжні перешкоди слугують для 

відсіювання найслабших або недієздатних» [206, с. 57]. Зменшення проміжних 

перешкод може вплинути на «якість» мігрантів. Наприклад, відомо, що на 

велику відстань від дому погоджуються мігрувати лише добре освічені та 

впевнені в собі люди. Неосвічені мешканці, які належать до вразливих груп, 

частіше рухаються лише в радіусі декількох кварталів. Тобто зайва 

невпевненість мігрантів та штучне зменшення проміжних перешкод 

приймаючою країною можна вважати ризикованим. 

Небезпека, яка загрожує мігрантам – це насамперед зовнішній по 

відношенню до них феномен. Проміжні перешкоди, які існують переважно в 

уяві мігранта, викликають лише фрустрацію. Ризик через те, що є виключно 
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феноменом особистісної діяльності мігрантів, можливий лише за умови 

усвідомлення його ймовірності. Упевненість має бути вищою за ймовірність 

шкоди від запланованої дії. Якщо невпевненість перевищує допустимий рівень, 

то запланована ризикована діяльність перетворюється в перешкоду. Таким 

чином, емоційна складова діяльності відіграє значну роль у контексті особистої 

безпеки. Але зменшення емоційної напруги може перетворювати будь-яку 

попередню загрозу в дрібну перешкоду. 

Методологія дослідження ризику М. Дуглас ґрунтується на визнанні 

розбіжності ризиків і безпеки. Аналіз спирається на кілька пар понять: «шанс та 

безпека», «ризик та дійсність», «гріхи та табу», «культура та знання».  

За допомогою парних понять будується декілька моделей ризику, зокрема 

«наївна модель ризику». У результаті аналізу М. Дуглас приходить до 

висновку, що популярність поняття «ризик» в американській політиці зросла, 

але змінився його зміст. Спочатку нейтральна ідея ризику була заснована на 

підрахунку ймовірності втрат і здобутків, але завдяки політиці, ризик з 

розрахунку шансу на успіх перетворився в очікування небезпеки. Обіцянку 

чогось «доброго» в сучасній політичній мові виражають в інших термінах. 

«Мова ризику» зарезервована як спеціалізований лексикон для політичних 

розмов про небажані результати [38, c. 244]. На думку дослідниці, ризик 

поєднали з небезпекою задля легітимації встановленого правопорядку або 

адміністративного тиску на владу та суспільні авторитети. 

Посилання на ризики / загрози сприяє підвищенню відповідальності в 

процесі культурного діалогу, який М. Дуглас розуміє дуже широко. Культурний 

діалог розглядають як змагання за підтримку певного рішення. Для прийняття 

будь-якого індивідуального рішення потрібна інституційна підтримка, 

насамперед судова. Дискурс навколо поняття ризику торкається теми 

моральних чеснот американських піонерів-колоністів (англ. – frontier morality), 

їхнього повільного руху до колективної відповідальності [38, c. 243]. 
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Аналіз ризику в межах «наївної моделі» відбувається завдяки «культурно-

наївному припущенню» про те, що культурні перешкоди, переваги та забобони 

існують лише для мігрантів і виключно за кордоном рідної країни. Якщо 

культурні перешкоди тлумачаться дослідниками як зовнішні, то їх неможливо 

відрізнити від загроз, які за своєю природою є зовнішніми. Але це, як уже було 

з’ясовано, не буде шкодити використанню ризиків як політичного інструмента. 

У межах «наївної моделі» сприйняття ризику тлумачення культурних перешкод 

як зовнішніх не суперечить висновкам, зробленим із її допомогою. 

«Використання «наївної моделі» сприйняття ризику зазвичай приводить до 

висновку, що треба підвищити рівень освіти введеної в оману публіки» 

[38, c. 250]. Але очевидні висновки попередників не влаштовують дослідників в 

умовах постіндустріального суспільства. В умовах домінування 

індивідуалістичної культури змагання за наукову істину відбувається на 

іншому рівні, а головні перешкоди  виявляються не в зовнішньому оточенні, а в 

релятивності нашого знання. 

Н. Луман погоджується з думкою американських колег про політизацію 

ризиків, але природу цього він бачить по-іншому. «Небезпеки і ризики різного 

походження політизуються сьогодні більшою мірою, ніж будь-коли раніше, і на 

політиків покладається відповідальність у випадку, якщо вони нічого не 

зробили і щось сталося. І навпаки: саме тому політика трансформує ризики в 

небезпеку. Виходячи з передумови керованості, вона схиляється до надмірного 

регулювання» [69]. Справа полягає у тому, що роботу з ризиками доручають 

організаціям, які намагаються зменшити їх превентивними рішеннями за 

допомогою норм права або грошей. Саме таким чином з’являється явище 

«соціального ризику», яке складно оцінити. Через втручання в процес 

регулювання ризиків поза розрізненням їх із небезпеками, ризики здатні знову 

перетворюватися у небезпеку. Таким чином, за висловом Н. Лумана: «Політика 

щодо ризиків повертає систему в історичний стан, який виключає багато з того, 

що було б можливо і бажано». 
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Індивідуалізоване суспільство розширює можливості прийняття рішень, 

переміщує перспективи майбутнього зі сфери небезпеки у сферу ризику.  

Це відбувається закономірно тому, що «ризики залежать від суспільного 

розвитку набагато більшою мірою, аніж небезпеки; в такому випадку вони 

набагато серйозніші, аніж небезпеки, вони витісняють перспективу небезпеки з 

горизонту майбутнього, вони беруть верх» [69]. Питання полягає тільки у тому, 

наскільки очевидними можуть стати ризики та рішення, від яких залежить 

майбутній шанс або збиток. Для Н. Лумана відповідь на це питання полягає у 

площині міждисциплінарних («трансдисциплінарних») досліджень, якими 

займається кібернетика та теорія систем. На його думку, «дослідження ризику 

є, мабуть, ще одною такою областю» [68, с. 183]. У межах міждисциплінарного 

дослідження ризику він замінює раціоналістичну концепцію дослідження 

концепцією соціальної кібернетики. Завдяки цьому, розпізнання ризиків та 

небезпек стає більш ефективним. 

Розрізнення ризику і небезпеки є не тільки методологічною основою 

наукового дослідження, але і відповіддю на основні виклики 

постіндустріального суспільства. Одним із викликів є радикальна зміна 

темпоральних структур суспільства, яка породжується диференціацією системи 

і середовища та виключає збереження контрасту між ними [66, с. 133]. 

Складності та динаміка постіндустріального суспільства вимагають інших 

підходів до аналізу інформації. Підвищена рухливість в умовах невизначеності 

не дозволяє знайти об’єктивні критерії для оцінки ризиків і готовності до 

ризику. Незалежно від того, буде збитковим прийняте рішення у майбутньому 

чи ні, витрати будуть існувати за рахунок зайвих заходів із запобігання 

ризикам. Однією з причин такої надмірної турботи буде невизначеність та 

відсутність розрізнення ризику і небезпеки [68]. 

Тільки за допомогою розрізнення ризику і небезпеки можна позбутися 

конструкцій класично-раціональної концепції ризику. Це можливо за умови 

поваги права Іншого на свою власну об’єктивність. Визнання права 
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міжнародних мігрантів на об’єктивність неможливе в умовах стратегії 

асиміляції. Вони мають належати до спостерігачів першого порядку і 

наслідувати норми і звичаї країни перебування. Але ще більш складним 

виконання цієї умови буде для міжнародних трудових мігрантів, які 

налаштовані на досягнення успіху. Ризики трудових мігрантів на шляху 

досягнення успіху сприймаються мешканцями країни перебування як загрози 

існуючим нормам і культурним традиціям. Міжнародним трудовим мігрантам, 

спрямованим на успіх і самореалізацію, важко визнати те, що вони є 

співучасниками створення суспільної небезпеки.  

У свою чергу, мешканцям країни перебування важко зрозуміти, що їх 

рефлексія може сприйматися трудовими мігрантами як загроза. Будь-яка зайва 

турбота з боку влади  приймаючої країни є носієм ризиків і може сприйматися 

міжнародними мігрантами як така, що створює загрозу дискримінації.  

За таких умов міжкультурний діалог має бути забезпеченим не тільки знанням 

про розрізнення ризику і небезпеки, а й навичками використання цих знань. 

Значною перешкодою у дослідженні ризиків є підхід, спрямований на 

міжнародних мігрантів як на групу ризику. Мігранти як група ризику набагато 

більш зручний предмет дослідження, аніж дослідження ризикогенних ситуацій, 

в яких вони опиняються. Але дослідження «групи ризику» – це дослідження 

носіїв соціальної небезпеки, яку вони представляють. За допомогою 

спрямованості дослідження на групи ризику розрізнення ризику і небезпеки 

нівелюється остаточно. Таке дослідження має виходити з припущення, що 

ризики і соціальні загрози створюються не власним вибором мігрантів, а 

країною їхнього походження або належністю до певної спільноти. Дослідження 

міжнародних трудових мігрантів як групи ризику – це безперечна підстава для 

розпалювання ксенофобії та  дискримінації за національною ознакою. 

Перетворення дослідження ризиків у дослідження груп ризиків найбільш 

поширене у державних програмах, які «природно» орієнтовані на регулювання 

поведінки великих мас людей. Постійна турбота соціальних держав ЄС про 



95 

 

спрямованість своєї політики на здійснення впливу на міграційні потоки 

змушує їх створювати спеціальні структури, які повинні інтегрувати мігрантів 

до суспільства приймаючої країни. Але справжнім результатом такої турботи 

стало підвищення ризиків у міжетнічних комунікаціях поміж трудовими 

мігрантами з-за кордону та резидентами.  

«Мультикультуралізм та ідентичність громадян у державі загального 

добробуту є центральним питанням у міграційних дебатах. У сучасних дебатах 

в ЄС етнічні та «расові» дилеми, які бачилися в благополучному стані, сьогодні 

сприймаються як дедалі більше взаємопов’язані з проблемою «іммігрантів» 

[183, c. 17-18]. Найбільш важкими виявилися ризики, пов’язані з 

короткостроковою міграцією, коли мігранти після короткого часу перебування 

можуть повернутися до країн походження. Достатньо складною в контексті 

інтеграції виявляється навіть та частина довгострокових трудових мігрантів, 

яка підтримує тісні відносини з країнами походження або яка включена в країні 

перебування у земляцтво країни походження. 

Штучні загрози для міжкультурних комунікацій утворюються як 

контрпродуктивністю стратегії «асиміляції», так і проблемністю стратегії 

«інтеграції» трудових мігрантів. Якщо стратегія «асиміляції» припускає повну 

відмову іммігрантів від ідентичності країни свого походження, то  «інтеграція» 

мігрантів припускає відкритість громадян приймаючої країни до змін своєї 

ідентичності. Готовності сторін до міжкультурного діалогу, реалізації програм 

щодо обміну досвідом між мігрантами та громадянами приймаючої країни 

перешкоджає низька релевантність знань та слабопогоджені культурні зразки 

групового життя. Через недостатню компетентність комунікантів та 

неусвідомленість ризиків і загроз, міжкультурні комунікації здатні 

породжувати інтолерантність, соціальне виключення мігрантів або 

перетворюватися в міжетнічні конфлікти різного ступеня складності. Небезпека 

депривації зростає у випадках депортації недостатньо інтегрованих або 

недостатньо асимільованих трудових мігрантів до країни, з якої вони прибули. 



96 

 

Найвищою ціною невдалих міжкультурних комунікацій трудових мігрантів 

може стати фундаменталізм або релігійний екстремізм. 

Таким чином, ризик – це оцінка і реалізація власного вибору в умовах 

невизначених обставин та непрогнозованості результатів. На відміну від 

ризику, небезпека є продуктом зовнішньої невизначеності та 

непрогнозованості. Вона може створюватися природними силами, технологіями 

та ризикованою поведінкою зовнішніх акторів. «Організована складність» 

постіндустріального суспільства створює додаткові умови невизначеності. У 

цих обставинах оцінка власного вибору може не відповідати рівню 

невизначеності ситуації і бути віднесена до невмотивованого 

(необґрунтованого) ризику. Показником невмотивованого ризику є зростання 

нещасних випадків, травм.  

Міжнародні трудові мігранти роблять вибір та приймають рішення в 

умовах підвищеної невизначеності та ризиків, що вимагають підвищеного рівня 

компетентності. Нестачу компетентності мігранти намагаються обійти за 

допомогою уявного уникнення невизначеності, ототожнення небезпеки з 

тимчасовими перешкодами або іншими варіантами невмотивованого ризику. 

Нестачу компетентності мігранти можуть компенсувати за допомогою  

звернення до посередників, компетентність яких не завжди достатня. 

Невмотивовані ризики міжнародних трудових мігрантів створюють соціальну 

небезпеку для найближчого оточення, рідної країни в цілому та для мешканців 

країни перебування. Диверсифікація ризиків і небезпек міжнародної трудової 

міграції розглядається у площині усвідомлення небезпек, що утворюються 

внаслідок низької компетентності та неготовності до ризиків.   

Нижче наведемо авторське бачення різнопланових соціальних ризиків, 

пов’язаних із трудовою міграцією українців, у якому будемо спиратися на 

розмежування сфер соціальної реальності за Т. Парсонсом [114]. Наголосимо, 

що йдеться про ризики, із якими стикаються самі мігранти, їхні сім’ї, спільноти,  
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до яких вони належать, та загалом суспільства походження мігрантів (див. 

табл. 2.2). Аналіз міграційних ризиків із позицій приймаючого суспільства не є 

предметом нашого дослідження.    

Існує певна специфіка міграційних ризиків, які виникають у випадку 

короткострокового та довгострокового перебування мігрантів за кордоном. Так, 

у випадку разової поїздки за кордон на заробітки (чи принаймні поїздок, які не 

мають систематичного, регулярного характеру) ризики можуть стосуватися 

незручностей подорожі, невигідного для мігранта співвідношення витрачених 

зусиль та коштів і отриманих здобутків.  

У випадку довгострокового працевлаштування за кордоном ризики не 

настільки cконцентровані в часі, але можуть мати глибший негативний вплив 

на мігранта: це ризик втрати чи послаблення соціальних зв’язків із сім’єю та 

близьким оточенням; ризик декваліфікації, втрати важливих професійних і 

навіть комунікативних навичок, необхідних для успішного функціонування в 

суспільстві походження; ризик етнокультурної та соціальної маргіналізації, 

формування у мігранта «межової» ідентичності, яка відповідає гаслу «ні там ні 

тут», що може бути стресогенним чинником. Як у першому, так і в другому 

випадку існують ризики, пов’язані з умовами праці, дотриманням безпеки праці 

та дотриманням інших трудових прав мігрантів (право на відпочинок, оплату 

праці та ін.). 
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Таблиця 2.2  

Предметне поле дослідження шансів та ризиків трудової міграції у соціально-культурній,  

соціально-економічній, соціально-правовій та соціально-політичній сферах на мікро-, мезо- та макрорівні  

Шанси та 

ризики 

трудової 

міграції  

На мікро- та мезорівні 

(індивіди, сім’ї, домогосподарства) 

На макрорівні 

(суспільний рівень) 

Шанси 

у соціально-

культурній 

сфері 

 Розбудова нових соціальних мереж (зокрема, у формі 

мереж діаспори, транснаціональних та міжнаціональних 

сімей) 

 Зростання професійних, комунікативних навичок та 

міжкультурної компетентності 

  Формування спільноти за кордоном (діаспора), можливості 

поглиблення інтеграції та співпраці із приймаючою країною  

 Культурний обмін із приймаючою країною   

Ризики у 

соціально-

культурній 

сфері 

 Реальне чи уявне негативне ставлення резидентів 

приймаючої країни, ксенофобія 

 Відчуття мігрантами депривації через реальну чи уявну 

конкуренцію з боку резидентів  

 Брак міжкультурної компетентності, що ускладнює 

трудову діяльність та міжкультурну комунікацію в 

приймаючій країні 

 Етнокультурна маргіналізація мігрантів 

 Втрата мігрантами відчуття національної ідентичності та 

солідарності із населенням країни походження 

Шанси 

у соціально-

економічній 

сфері 

 Доступ до ринку праці приймаючої країни, можливість 

професійної самореалізації 

 Можливість покращення власного матеріального 

становища сімей, які залишилися в країні походження 

 Надходження в національну економіку коштів шляхом 

приватних переказів трудових мігрантів  

 Часткове вирішення проблеми безробіття та послаблення 

напруги на ринку праці  
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Продовження таблиці 2.2 

Шанси та 

ризики 

трудової 

міграції  

На мікро та мезорівні 

(індивіди, сім’ї, домогосподарства) 

На макрорівні 

(суспільний рівень) 

Ризики 

у соціально-

економічній 

сфері 

 Розрив чи послаблення міжособистісних зв’язків  

 Повне чи часткове невиконання соціалізаційної функції 

сім’ї, брак соціального догляду за неповнолітніми та 

особами похилого віку 

 Складні умови праці та проживання, низька заробітна 

платня 

 Трудові мігранти не беруть участь у творенні національного 

доходу, наповненні бюджету країни, фондів соціального 

призначення  

 Брак робочої сили на ринку праці і, зокрема, «відтік мізків», 

втрата найпродуктивнішої частини робочої сили 

 Втрата кваліфікації більшістю трудових мігрантів, які працюють 

не за спеціальністю 

Шанси у 

соціально-

правовій 

сфері 

 Можливість набуття комплексу прав на території 

приймаючої країни (права перебування та 

працевлаштування, права на соціальний захист, пенсійне 

забезпечення, доступ до охорони здоров’я, права 

власності та ін.)  

 Формування груп мігрантів з України, які мають повний 

правовий статус громадян приймаючої країни (юридичні гарантії, 

правосуб’єктність, громадянство) 

Ризики у 

соціально-

правовій 

сфері 

 Ризик потрапляння в ситуацію торгівлі людьми 

(сексуальна експлуатація за кордоном, трудове рабство), 

нелегального працевлаштування чи незахищеності 

трудових прав 

 Ризик масової прекарізації українських мігрантів за кордоном, 

відсутності довготермінових гарантій працевлаштування, їхньої 

декваліфікації, відповідного зростання соціальної напруги  

Шанси у 

соціально-

політичній  

сфері 

 Можливість розширення політичних можливостей 

окремих мігрантів через діяльність громадських 

організацій, об’єднань діаспори в приймаючих країнах 

(політичних партій у разі набуття громадянства)  

 Можливість поглиблення співпраці між країною походження та 

приймаючою країною, в т.ч. через засоби так званої народної 

дипломатії 

Ризики у 

соціально-

політичній 

сфері 

 Ризик втрати чи послаблення громадянської 

ідентичності, втрати громадянської лояльності до 

держави походження 

 Можливість набуття мігрантами з України громадянства 

приймаючих країн із відповідними обов’язками та виникнення 

загроз національній безпеці (проблема доступу до державної 

таємниці, служби в силових структурах, членства в політичних 

партіях, роботb на державній службі та ін.)  
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2.2. Соціальні ризики в умовах міжкультурної комунікації  

трудових мігрантів із резидентами приймаючих країн 

Наведений перелік різнопланових міграційних ризиків охоплює настільки 

широке коло явищ, що не може бути ґрунтовно висвітлений у форматі цього 

дослідження. Предметом нашого дослідження є умови формування, шляхи 

подолання та можливі наслідки соціальних ризиків, із якими стикаються 

мігранти з України в процесі трудової діяльності та міжкультурної комунікації 

в приймаючих суспільствах.  

Згідно із результатами дослідження Інституту демографії та соціальних 

досліджень імені М. В. Птухи НАН України, у пострадянському та 

українському, зокрема, науковому дискурсі щодо соціальних ризиків 

акцентується, майже виключно, на сфері трудової діяльності [73, с. 23]. Під 

ризиком, насамперед, мають на увазі ймовірність настання матеріальної 

незабезпеченості працівника. Разом із тим, наголошується, що «сучасні 

дослідники розглядають ризик і у більш широкому розумінні – поняття ризику 

не вичерпується вірогідністю настання негативних наслідків, а включає також 

вірогідність отримання сприятливого результату. Деякі дослідники 

намагаються відійти від негативного акценту у визначенні ризику (катастрофи, 

загрози, нещастя) і розглядають ризик як вірогідність настання деякої події, що 

зачіпає життєві інтереси людини та суспільства» [73, с. 21].     

 Більш розгорнуте визначення соціального ризику містить дослідження 

Н. Мешавкіної. На думку дослідниці: «Соціальний ризик» – це вид 

життєдіяльності індивіда, пов’язаний із соціальною ситуацією, що має 

негативні наслідки для статусу індивіда і виявляється через погіршення рівня і 

якості його життєдіяльності» [86, с. 10]. Визначення соціального ризику через 

ознаку негативних наслідків дозволяє дослідниці значно розширити перелік 

соціальних явищ, які можуть бути віднесені до групи соціального ризику. Крім 

безробіття та вимушеної міграції, до групи соціальних ризиків потрапили: 
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маргіналізація та злочинність, різка диференціація за рівнем доходів та низький 

рівень життя населення, дезадаптація та низький рівень адаптаційного 

потенціалу населення. Перелік широкого кола соціальних явищ, що мають  

негативні наслідки, можна продовжувати, але це було б невиправданим 

розширенням об’єкта дослідження. 

Глибокий компаративний аналіз соціальних ризиків, зроблений 

польським дослідником Д. Станко, дозволяє розглянути поняття соціальних 

ризиків у широкому і вузькому значенні. У своєму дослідженні він прийшов до 

висновку про зв’язок соціальних ризиків із концепцією економічної безпеки і 

пропонує розуміти соціальні ризики як безпеку особистості в економічному 

контексті (у вузькому значенні) та в контексті добробуту (у широкому 

значенні) [216, с. 22]. Виходячи з розуміння економічної безпеки як почуття 

благополуччя та впевненості людини в тому, що вона може задовольнити свої 

основні потреби та бажання, як тепер так і в майбутньому, Д. Станко констатує 

відносну суб’єктивність цього поняття. Поняття економічної безпеки та 

соціального ризику залежать від суб’єктивного сприйняття багатства, 

життєвого досвіду людини та від її соціального оточення. Можливість 

задовольняти базові потреби розглядається у контексті загальної стабільності 

доходів, життєвого циклу людини та умов її життя.  

Дослідження соціальних ризиків міждержавної трудової міграції показало 

їх певну особливість. До основних типів ризиків міжнародної трудової міграції 

з України І. Майданік відносить ризики, пов’язані з працевлаштуванням, 

соціально-психологічні ризики та ризики порушення прав людини. До ризиків, 

пов’язаних із працевлаштуванням мігрантів, належать незадовільні умови 

праці, порушення роботодавцем попередньої домовленості стосовно різного 

роду параметрів виробничого процесу, занадто низький рівень заробітної плати 

тощо. Соціально-психологічні ризики стосуються соціального виключення у 

приймаючому суспільстві, погіршення стосунків із родичами на батьківщині та 

інформаційної ізоляції. До ризиків порушення прав людини І. Майданік 
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віднесла торгівлю людьми та прояви неповаги до честі та гідності трудових 

мігрантів [77, с. 8-9]. 

Суттєвим недоліком усіх традиційних розумінь соціального ризику є 

відсутність концептуального розмежування з поняттями ризику і небезпеки. 

«Настання матеріальної незабезпеченості працівників» є не ймовірною, а лише 

потенційно можливою економічною небезпекою. Ця небезпека є потенційною, 

тому, що її важко прораховувати. Небезпека складається з великої кількості 

зовнішніх факторів, незалежних від вибору або рішення трудового мігранта. 

Небезпечно все, на що працівник не може вплинути, або те, що не залежить від 

його рішень. Ймовірність, на відміну від потенційної можливості, є 

математичною величиною і повинна мати кількісні параметри. «По-перше, 

ймовірність – це кількісна характеристика ступеня можливості настання події. 

По-друге, кожній імовірності ставиться у відповідність певне значення 

результату. По-третє, ситуація з ризиком характеризується розподілом 

імовірностей згідно з тими або іншими законами розподілу» [92, с. 16]. Для 

міжнародних трудових мігрантів розрахунки статистичної ймовірності можливі 

у разі фінансових ризиків. Ймовірність розрахунку ситуацій зі шкодою 

нефінансового характеру є важким завданням і тому в цьому разі  доцільніше 

говорити про небезпеки. 

Питання вибору та прийняття рішення визнає визначальною ознакою 

соціального ризику В. Надрага. До об’єктивних умов ризику він відносить 

наявність невизначеності, необхідність вибору альтернативи і можливість 

оцінити ймовірнісний результат вибору. «Соціальна складова ризиків, 

пов’язаних з проблемою «вибору» і «оцінки», а також прийняття відповідного 

рішення стають сьогодні визначальними для існування соціального 

співтовариства, побудованого з багатьох модернів» [92, с. 8-9]. Це означає, що 

поняття соціального ризику треба розглядати за межами процесу формування 

несприятливих умов та перешкод людської діяльності. Соціальні ризики – це 

реакція працівників на загрози та перешкоди, які вони планують подолати. У 
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цьому сенсі соціальні ризики більше наближені до «шансу» А. Шюца, ніж до їх 

традиційного визнання через можливість втрат та негараздів працівника. 

Ще в 1924 році дослідником Л. Забєліним було сформульоване визначення 

соціальних ризиків, яке набуло поширення у радянській та пострадянській 

науці. Згідно з ним, соціальні ризики розуміються як негаразди і небезпеки, що 

виникають при безробітті, підвищеній захворюваності, смерті, інвалідності, 

передчасному старінні, нещасних випадках на виробництві та професійних 

захворюваннях [43]. Перенесення уваги з соціальних ризиків як оцінки 

діяльності на її результати було виправданим для того часу. На думку 

Л. Забєліна, соціально-економічні негаразди разом зі шкодою для працівника, 

тягнуть за собою втрату заробітку через безробіття, втрату працездатності та 

викликають нові невідкладні витрати. При цьому зарплата, яку отримують 

наймані працівники, є недостатньою для їх існування і покриває лише 

мінімальні невідкладні потреби. А зазначені вище соціальні негаразди 

викликають додаткові витрати, руйнують і без того низьке майнове становище 

працівника, тому він перебуває в стані постійної незабезпеченості. Набагато 

простіше було ототожнити соціальні ризики з їх наслідками та компенсувати їх 

коштами. 

Подібне визначення соціального ризику, яке акцентує на ситуації, коли 

особа, яка здатна і готова працювати, не може отримати роботу чи заробітну 

плату, використовується Міжнародною організацією праці [102]. Соціальні 

ризики розуміються як «визнана суспільством соціально значима обставина 

об’єктивного характеру» [92, с. 78].  

Погоджуємось з думкою В. Надраги про те, що наведені підходи 

класифікації соціальних ризиків видаються дещо спрощеними, що основною 

кваліфікаційною ознакою соціального ризику «повинна виступати його 

особлива, не властива іншим видам ризиків, суб’єктно-об’єктна природа». Із 

метою побудови методологічно виваженої конструкції вивчення соціальних 

ризиків, він пропонує таку класифікацію наукових підходів:  
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– нормативний підхід – повна урегульованість нормами права соціального 

забезпечення; часткова урегульованість; неврегульованість; 

– інформаційний підхід – повна невизначеність; часткова невизначеність; 

розподіл випадкових величин відомий;  

– ціннісний підхід – життя людини та суспільство представляють 

абсолютну цінність, негативні демографічні тенденції призводять до реалізації 

соціальних ризиків апріорі; 

– соціологічний підхід – поведінковий; модерністський; 

перцептивістський; соціально-управлінський; 

– категоріальний підхід – професійний, індивідуальний, соціальний 

характер; безробіття; 

– підхід з позиції оцінки – потенційні збитки; невизначеність результату; 

– суб’єктивно-об’єктивний підхід – настання негативного результату 

незалежно від волі особи; настання негативного результату внаслідок 

ризикованої поведінки; 

– структурний підхід – небезпека; прийнятність; вразливість; взаємозв’язок 

з іншими видами ризиків; 

– ймовірнісний підхід – ймовірність реалізації; 

– вартісний підхід – способи компенсації» [92, с. 79-80].   

Завдяки максимально широкій класифікації отримав своє місце і 

соціологічний підхід. Перш за все він розкривається як поведінковий та як 

протилежний поширеному в суспільстві нормативному підходу. До 

особливостей соціологічного підходу дослідження соціальних ризиків також 

віднесено його модерністський, перцептивістський та соціально-управлінський 

характер. Тільки соціологія завдяки чуттєвому інструментарію здатна виявити 

модерні зміни сфери проявів соціальних ризиків, які можуть бути корисні для 

управління ними.      

Об’єктивний зміст та наукові підходи до вивчення соціальних ризиків 

значно трансформуються в умовах переходу до постіндустріального 
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суспільства. Відбувається трансформація традиційних соціальних ризиків у 

сучасні ризики через, зокрема, послаблення гордості за професію та втрату 

професійної солідарності працівників. На фоні змін відтворюється соціальне 

відчуження, яке було характерним для праці ХІХ століття. «Втрата найманими 

працівниками класової психології та свідомості, відмова від традиційних форм 

захисту своїх інтересів робить їх вкрай вразливими перед викликами 

постіндустріальної епохи» [17, с. 77].  

Ризики сучасного суспільства важко класифікувати за сталими ознаками, 

оскільки вони значно відрізняються від традиційних ризиків. Сучасні ризики 

важко визначити та класифікувати тому, що вони:  «не обмежені в часі, в 

просторі та державними кордонами»; «не піддаються чіткому визначенню 

причин їх появи, тобто їх виникнення зумовлене дією багатьох факторів, 

взаємодія між якими має нелінійний характер»; «характеризуються 

абстрактністю (не завжди їх можливо відчути безпосередньо та самостійно 

перевірити існування й прояв)»; «володіють здатністю трансформуватися в інші 

види невизначеностей; мають, перш за все, наукову природу, оскільки саме 

розвиток науки продукує появу нових соціальних ризиків» [160, с. 148]. 

Дослідження сучасних соціальних ризиків спрощується завдяки їх відрізненню 

від загроз та перешкод. 

Важливе значення для класифікації сучасних соціальних ризиків 

міжнародних трудових мігрантів мають норми міжнародних Конвенцій. 

Відповідно до Конвенції МОП та Європейського Кодексу соціального 

забезпечення, соціальні ризики поділяють на традиційні та нетрадиційні. До 

традиційних соціальних ризиків належать «ризики втрати або зменшення 

доходу внаслідок об’єктивних обставин: хвороби, безробіття, старості, 

виробничої травми, професійного захворювання, утримання дітей, вагітності 

та пологів, інвалідності, втрати годувальника». До нетрадиційних соціальних 

ризиків в умовах глобалізації згідно з методологічними підходами до понять 

«людський капітал» і «соціальний захист» пропонується включити «перелік 
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життєвих обставин, які порушують нормальну життєдіяльність особи та які 

вона не може подолати самостійно». До нетрадиційних соціальних ризиків у 

країнах Європи може належати «недостатня підтримка сімей з дітьми, 

виховання та освіта дітей; необхідність догляду за хворими дітьми і батьками; 

брак коштів на будівництво і утримання житла; необхідність грошової 

підтримки матері на період перерваної освіти; бідність тощо» [130, с. 403]. Але 

перелік нетрадиційних соціальних ризиків кожна країна має визначати 

самостійно та за своєю методологією, даючи відповідь на запитання, наскільки 

це може торкатися соціальних ризиків, викликаних міжнародною трудовою 

міграцією. 

Соціальні трансформації у межах процесу становлення 

постіндустріального суспільства спричинили появу «нових соціальних ризиків» 

і відповідні зміни наукового дискурсу. Постіндустріальний спосіб організації 

господарства привів до появи нових професій і форм зайнятості, викликавши 

конфлікт між некомпетентністю і професіоналізмом. Нові соціальні ризики 

(англ. – «new social risks») стали результатом переорієнтації економіки зі сфери 

виробництва на сферу послуг, появою нового «квазікласу» «прекаріату». 

«Замість конфлікту між працею і капіталом, який є характерним для 

індустріального суспільства, основною соціальною суперечністю стає конфлікт 

між некомпетентністю і професіоналізмом» [57, с. 76]. Посилюється значення 

культурної сфери суспільства, зростає інформатизація всіх сфер суспільного 

життя. В умовах «плинності соціального» динамічності набувають і соціальні 

ризики, їхня нормативно-правова закріпленість стає анахронізмом і заважає їх 

прогнозуванню та запобіганню. 

Питання нових соціальних ризиків вперше було винесене  

на наукове обговорення П. Тейлор-Губі (Peter Taylor-Gooby) [219; 220], 

Г. Еспін-Андерсен (Esping-Andersen G.) [198; 199], Дж. Бонолі (Bonoli G.) [192; 

193], П. Розанваллон (Rosanvallon P.) [214]. Соціальною базою для обговорення 

нових соціальних ризиків стали проблеми розбудови держав загального 
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добробуту (англ. – «the welfare state») або «ліберальної держави добробуту» в 

розвинутих країнах ЄС. Загальновизнаного тлумачення поняття держави 

добробуту поки що не існує. Згідно із поглядами Г. Еспін-Андерсен, державу 

добробуту відрізняє низький рівень декомодифікації. Ф. Кастлс та Д. Мітчелл 

базовою ознакою держави добробуту вважають низькі соціальні видатки та 

неприйнятність застосування інструментів вирівнювання у соціальній політиці. 

Дж. Бонолі головним критерієм держави загального добробуту вважає низьку 

питому вагу соціальних видатків. Але спільною рисою держави добробуту 

частіше визнають те, що «соціальні ризики компенсуються повною мірою для 

груп, які беруть участь у виробництві, інші стають залежними від соціальної 

допомоги» [193]. 

Головною метою держави загального добробуту є надання низки 

соціальних послуг, які в умовах переходу до постіндустріального суспільства 

стали проблематичними. Проблеми надання соціальних послуг у нових умовах 

торкнулися низки політичних питань, зокрема питання соціальної 

справедливості існуючого суспільного та економічного устрою держави.  

В цих умовах надмірна міжнародна міграція стала для розвинутих країн 

системним викликом. «Сьогодні в розвинутих країнах точаться дискусії про 

необхідність перетворень якісного характеру в соціальній сфері, пов’язаних із 

сучасними викликами системного змісту (глобалізація, масова міграція тощо)» 

[33, с. 139]. Без відповіді на запитання про співвідношення соціальної 

справедливості та міжнародної міграції під питанням залишається сама ідея 

розбудови держав загального добробуту. 

Фундатор концепції нових соціальних ризиків у державах загального 

добробуту, П. Тейлор-Губі, визначає ризики як такі, з якими люди стикаються в 

процесі переходу до постіндустріального суспільства. На його думку, 

найбільше значення для відповіді на нові соціальні ризики мають чотири 

сучасні соціально-економічні процеси. Насамперед, це «прагнення передати 

низькокваліфіковану роботу в країни, де рівень оплати праці є нижчим». 
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Технічні розробки у сфері виробництва, які скорочують частку 

некваліфікованих робочих місць, є фактором зростання масштабів міжнародної 

конкуренції та міжнародної трудової міграції. Це, на думку П. Тейлор-Губі, 

може «посилити зв’язок між освітою та зайнятістю», що, у свою чергу, буде 

впливати «на ризик соціальної ізоляції серед осіб з низьким рівнем освіти». 

Аналіз дослідження європейських домогосподарств (European Household Panel 

Study) показав, що «ризик опинитися в довгостроковій бідності майже вп’ятеро 

вищий серед тих, хто має мінімальний рівень освіти порівняно з тими, хто 

відвідував університети» [219, с. 3-4]. 

Іншим глобальним процесом, що впливає на нові соціальні ризики, є 

збільшення економічної активності жінок. Водночас, є певні ознаки зниження 

економічної активності чоловіків. Так, у Великобританії впродовж останніх 

тридцяти років XX століття зайнятість чоловіків знизилась на 11 відсотків (з 89 

відсотків у 1970 році до 78 відсотків у 2001 році). У той же час зайнятість жінок 

зросла на 16 відсотків (від 45 до 61 відсотка). За інформацією бази даних 

соціальних витрат (Social Expenditure Database), кількість зайнятих чоловіків у 

Великобританії становить 77,6 відсотка, а зайнятість жінок – 68,0 відсотків. 

Слід зазначити, що середня частка зайнятості серед чоловіків ЄС є значно 

меншою за показник Великобританії і складає всього 70,8 відсотка [215]. Отже, 

нові соціальні ризики актуальні як для країн, що розвиваються, так і для 

розвинутих країн.  

Третім процесом, що впливає на нові соціальні ризики, є збільшення в 

абсолютних і відносних числах літніх людей. Це має наслідки для соціальної 

допомоги, для пенсійної системи та вартості послуг у галузі охорони здоров’я. 

Кількість людей, старших за 65 років, в ЄС складає 18,4 відсотка.  

У світовому масштабі найбільшим є відсоток населення похилого віку (понад 

65 років) в таких країнах: Японія – 25,1%, Німеччина – 21,4%, Італія – 21,3%, 

Фінляндія 19,9% [193]. Співвідношення осіб, старших за 65 років до населення 

працездатного віку в Європі, згідно з прогнозами, збільшиться на 73% в період 
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між 2000 і 2030 роками [193, с. 4]. Старіння населення розвинутих країн 

генерує попит на надання оплачуваних послуг з догляду за літніми людьми, 

тому що працюючі члени сім’ї не здатні піклуватися про літніх утриманців від 

16-ї до 22-ї години на добу. Цю нову нішу в економіці послуг активно займають 

трудові мігранти з менш розвинутих країн. Послуга мігрантів із піклування про 

літніх утриманців вимагає максимального скорочення дистанцій із 

громадянами приймаючої країни або спільного проживання. Це створює цілу 

низку додаткових ризиків, запобігти яким вкрай проблематично. 

Водночас наголосимо на тому, що усі соціальні ризики, релевантні до 

явища зовнішньої міграції, мають щонайменше два виміри – вплив на 

приймаюче суспільство та суспільство походження мігрантів. Зокрема, в 

останньому із названих аспектів суспільство походження мігрантів так само 

стикатиметься із певними ризиками, а саме із проблемами соціального 

сирітства та браку догляду (анг. – care deficit). «Догляд» – це всі форми 

професійної та неформальної опіки. Він включає в себе структури та стратегії 

підтримки для членів сімей, які потребують цього забезпечення. 

До четвертого процесу, що впливає на нові соціальні ризики,  

П. Тейлор-Губі відніс кризові явища, які виникають у системі соціального 

захисту та пенсійного забезпечення в приймаючих країнах у процесі 

досягнення суспільства добробуту. Це торкається не тільки ризиків піклування 

трудових мігрантів про людей похилого віку, а й ризиків неотримання 

пенсійного забезпечення з приватних пенсійних фондів. Зрушення соціальних 

послуг у бік приватного сектору відбувається, насамперед, у напрямі 

соціального захисту найбільш  незахищених прошарків населення. Віддаючи 

соціальні послуги приватним підприємствам, держава подвоює соціальні 

ризики найбільш незахищених верств населення. 

За дослідженням Г. Еспін-Андерсена, соціальні ризики відповідають 

різним моделям політичних режимів. При феодалізмі роботодавець несе повну 

відповідальність за соціальне забезпечення своїх працівників і членів їхніх 
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сімей. У корпоративній моделі асоціації мусять піклуватися про 

непрацездатних працівників і членів їхніх сімей. В етатистській моделі 

надважливим елементом є держава. Вона піклується про своїх громадян, але 

межа між правом і обов’язком на роботу в етатистській моделі буває часто 

розмита. Нові соціальні ризики виявляють нездатність усіх моделей до 

ефективного соціального захисту. Г. Еспін-Андерсен пропонує розподіляти 

нові соціальні ризики між державою, сім’єю (домогосподарством) і ринком. 

Тоді індивідуальна незалежність забезпечується родинним домогосподарством. 

Держава буде втручатися в приватне життя громадян тільки тоді, коли 

потенціал сім’ї вичерпаний [199].  

Водночас, така модель передбачає існування міцної традиційної сім’ї, що в 

умовах постіндустріального суспільства дуже проблематично. Не слід 

випускати з уваги, що міжнародні трудові мігранти, які перебувають у відриві 

від свого домогосподарства, не отримують соціального захисту з боку сім’ї. 

Разом з тим такі явища, як транснаціональні сім’ї, циркулярна міграція та 

підвищення інтенсивності взаємодій між мігрантами та їхніми сім’ями, які 

залишилися в країні походження, посилюють цю модель.  

Критики моделі держави добробуту Г. Еспіна-Андерсена, зокрема 

П. Розанваллон, звертають увагу на те, що таке суспільство більше нагадує 

«суспільство загального відшкодування збитків»: «У межах цієї моделі 

справедливість розуміється як компенсація і відшкодування збитку. Соціальні 

ризики в цьому випадку підмінюються поняттям «жертва». Тільки домігшись 

визнання себе жертвою, людина отримує право на компенсацію. [125, с. 142]. 

Такий підхід у принципі руйнує можливості рівноправного діалогу між 

трудовими мігрантами та громадянами приймаючої країни. Якщо у будь-якому 

«нещасному випадку» почнеться пошук винних, то першими серед них стануть 

міжнародні мігранти. Однак, представляючи себе як жертву, трудові закордонні 

мігранти також втрачають можливості для визнання їх за рівноправну 

соціальну групу.  
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Моделі держави загального добробуту орієнтовані на подолання «старих 

соціальних ризиків». Міжнародні трудові мігранти гостріше відчувають 

потребу нового погляду на поняття соціальних ризиків. На думку українського 

дослідника міграції Б. Юськіва, в умовах трансформації і глобалізації світової 

економіки держава добробуту відчула сильні удари по системі соціального 

забезпечення. «Нові соціальні ризики стали викликом для держави добробуту, 

оскільки раніше вони або не були розпізнані, або не були достатньо поширені, 

або перебували поза межами компетенції держави, наприклад, через ідеологічні 

міркування. Відтак прийшло інше розуміння держави добробуту, в якої 

основною мінімальною функцією є мінімізація або перерозподіл людських 

ризиків. Деякі нинішні ризики мали місце в минулому: забезпечення старості, 

допомога на період безробіття, проблеми зі здоров’ям, безпека праці тощо. 

Проте в постіндустріальному і глобалізованому суспільстві форми ризиків 

змінилися» [182, c. 112]. Нові ризики проявляють себе найбільше там, де 

держава пропонує найменший правовий захист насамперед у вирішенні 

проблем кризи ідентичності, соціального виключення або тероризму. 

Дедалі більше науковців погоджуються з такою оцінкою латентної функції 

національної держави в сучасному світі: саме національна держава фокусується 

на «виробництві національних відмінностей», в той час як інші інститути та 

процеси в сучасному глобалізованому світі часто стирають чи пом’якшують 

національні відмінності. Це пов’язано з тим, що доступ іноземців до системи 

охорони здоров’я та освіти порушує питання правомірності використання 

мігрантами соціальних благ. «Соціальна держава стає не «миротворцем», а 

джерелом соціального відчуження. Вона, слідуючи логіці економічної 

рентабельності, вводить у політику національно-етнічні відмінності, урізає 

права і привілеї, етнізує проблему справедливості» [183, c. 253].  

Головною проблемою держав суспільного добробуту в поводженні з 

міжнародною трудовою міграцією стає питання інтеграції новоприбулих. Вона 

має бути максимально незалежною від їхнього внеску у добробут  суспільства, 



112 

 

але в той же час залишати працю трудових мігрантів рентабельною. 

Максимально вигідною та рентабельною може бути праця мігрантів, які 

незалежно від державних соціальних служб розподіляють та диверсифікують 

власні соціальні ризики. 

Дослідник нових соціальних ризиків, Д. Вудс прийшов до висновку, що 

міжнародна міграція створює складні проблеми для держави загального 

добробуту з точки зору теорії мультикультуралізму та перспектив соціальної 

згуртованості. По-перше, міграційні потоки в розвинуті країни ЄС постійно 

зростають, починаючи з 90-х років ХХ століття. Щороку в країни ЄС прибуває 

на законних підставах більше трьох мільйонів довгострокових мігрантів, ще 

більша кількість мігрантів перебуває в ЄС короткотерміново, великою є 

кількість нелегальних трудових мігрантів. Дослідник констатує, що такий обсяг 

трудових мігрантів важко контролювати. По-друге, інтеграцію трудових 

мігрантів у ринок праці не можна вважати такою успішною, як це було в 

минулому. Важкість контролю та незначний успіх інтеграції змушує соціальні 

держави впроваджувати критерії відбору та процедури стримування мігрантів. 

Ці процедури створюють додаткові загрози, тому що обмеження дозволу на 

роботу при високому попиті на працю небезпечне неврегульованим рухом 

трудових мігрантів [222, c. 17]. Таким чином, держави загального добробуту, з 

одного боку, повинні залишатися відкритими, а з другого боку, результати їх 

міграційного контролю не можуть бути повністю передбачуваними.  

Міграційні дебати стосовно етнічного феномену набули активності під час 

широкого вжитку поняття «діаспора», яке мало безпосереднє значення для 

критики асиміляційної моделі «міського плавильного тигля» Р. Парка.  

З позиції теорії «культурного плюралізму», культури не «переплавлюються», а 

вступають у крос-культурний діалог, зберігаючи свої особливості. 

Уповільнення трудової міграції та асиміляційних процесів на початку 70-х 

років ХХ століття надало дослідникам підстави для трансформації 

асиміляційної моделі «плавильного тигля» у нові метафори «салатної вази» та 
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«етнічної мозаїки» [149, с. 230-231]. Найбільш потужна критика асиміляції 

трудових мігрантів виникла в бікультурній Канаді. Передумови її були створені  

наприкінці 1960-х років прем’єр-міністром від ліберальної партії П. Трюдо. 

Завдяки працям Дж. Портера, ця концепція отримала назву «вертикальної 

мозаїки» тому, що модель міжкультурної взаємодії найбільше нагадує 

викладену мозаїкою багатоповерхову споруду [11, с. 300-301]. 

На думку українського дослідника Т. Лупул, «найбільш істотними 

проблемами етнічних груп стали рівноправна участь у конкурентній боротьбі за 

економічні ресурси, професійний статус і професійне представництво» [71]. 

Таку інтерпретацію було підтвердежно багатьма науковцями із різних 

дисциплін та напрямів дослідження. Найбільш активними дослідниками 

функціонального значення етнічної ідентичності стали М. Meлвін, M. Tьюмін, 

У. Плотч, Дж. Фаґен, Ф. Марнеллі, C. Янг, Ч. Кейс, Дж. Страк, Л. Винар, 

Ф. Ріґґс. Активній критиці піддавалася не тільки концепція асиміляції Р. Парка, 

але й теорії «модернізації», розроблені впливовим соціологом К. Дойчем. Серед 

нового покоління дослідників варто відзначити М. Бенкса, A. Ґінґріча, 

Т. Еріксена, Р. Дженкінса, які «гостро критикували погляди таких прихильників 

теорії «модернізації», як С. Блек, С. Хантінгтон, М. Хехтер» [71, c. 16-17]. Це 

безпосередньо впливало на становлення нового бачення ризиків трудової 

міграції та особливостей міжкультурного діалогу. 

Те, що етнічна ідентичність мігрантів стала центральним питанням у 

сучасних дебатах в ЄС з огляду на економічні чинники, було аргументовано 

доведено норвезьким дослідником Т. Еріксеном. Згідно з результатами його 

досліджень, сучасні міжетнічні конфлікти залучають колективну ідентичність 

як політичний ресурс. Учасники міжетнічних конфліктів – це учасники 

змагання за дефіцитні ресурси. Тобто практична цінність етнічної ідентичності 

полягає у тому, що остання є інструментом сучасних економічних змагань. У 

боротьбу, під «прапорами» належності до певної національності або етнічної 

групи, включені всі, хто не хоче стояти осторонь перерозподілу різного роду 
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ресурсів. Не випадково загострення міжнаціональної боротьби припадає на 

періоди активного перерозподілу влади, майна, освіти або інших цінностей.  

Аргументи для своїх висновків Т. Еріксен знайшов у війні між народами 

колишньої Югославії. «Війни в колишній Югославії ознайомили світ із 

терміном «етнічні чистки». Проте легко показати, що конфлікти, до яких 

залучені серби, хорвати, боснійські мусульмани, словенці та албанці, ніколи не 

були конфліктами щодо права мати  свою етнічну або культурну ідентичність, а 

стосувалися конкуруючих заяв про право на зайнятість, добробут і політичний 

вплив. Потрібно з’ясувати, що конфлікти щодо цих ресурсів були 

сформульовані в термінах етнічного протистояння замість того, щоб бачити їх, 

як, скажімо, регіональні та засновані на класових інтересах» [196, с. 49-50]. 

Дослідник розглядає численні випадки гострих «міжетнічних конфліктів» як 

«конфлікти щодо ресурсів, які визнані дефіцитними». Це насамперед територія, 

політична влада, економічна вигода, зайнятість та ін. Те, що конфлікти 

набувають форми міжетнічних або міжкультурних, на думку Т. Еріксена, 

свідчить про глибокий («імперативний») зв’язок колективних ідентичностей з 

моральними зобов’язаннями, на які зручно спиратися під час боротьби за 

ресурси. 

Британський культуролог Е. Хобсбаум також знайшов аргументи для 

ілюстрації власної тези про боротьбу за ресурси під прапором націоналізму  

в постсоціалістичних суспільствах. Він називає мігрантів «вирваними з рідного 

ґрунту». Після розпаду Радянського Союзу їх можна було зустріти в 

урбанізованих суспільствах або як трудових мігрантів, або як біженців. 

Відрізнити ці категорії було важко через розгубленість, яка була наслідком 

краху того способу життя, до якого вони звикли. У час, коли відбуваються 

дезінтеграційні процеси, останньою опорою соціального порядку починає 

здаватися нація. Е. Хобсбаум стверджує, що процеси перерозподілу ресурсів за 

ознакою національної приналежності почалися в радянських республіках ще до 

розпаду Радянського Союзу через дефіцит ресурсів. «В соціалістичних і 
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постсоціалістичних економіках, які значною мірою були «економіками 

дефіциту», національність, подібно до родинних зв’язків та інших механізмів 

обміну, вже виконувала конкретні функції. Вона «надавала членам однієї групи 

переваги над іншими групами в боротьбі за мізерні ресурси і, відповідно, 

відмежовувала «інших», чиї права поступалися «нашим». В країнах, в яких 

подібно до колишнього СРСР, колишня єдина державна влада і суспільство в 

цілому дезінтегруються, «людина зі сторони», «чужинець», виявляється 

безпорадним. «Міста, [адміністративні одиниці], республіки, захищаючись від 

мігрантів, відгороджуються один від одного»; місцеві продуктові картки 

розколюють ринок на окремі міні-економіки, не допускаючи до наявних благ ... 

«сторонніх» [168, с. 275-276]. 

Змагання за ресурси втрачає свою актуальність разом із втратою дефіциту, 

а відчуття етнічної ідентичності в бездефіцитному суспільстві стає зайвим. 

Відчуття етнічної ідентичності як соціальної проблеми почалося з переходу від 

концептуальних позицій «вроджених універсалів» до вивчення її соціальної 

зумовленості. Це відбулося не за примхами філософів, а за об’єктивними 

вимогами суспільного життя. Зростання ролі економічного, адміністративного 

фактора в структуризації суспільства перетворило етнічну ідентичність у 

«зайву» процедуру соціалізації. Головною метою процедури ідентифікації стає 

доступ до державних і адміністративних ресурсів. Але подібний доступ можна 

отримати не тільки за допомогою ідентичності, а й за допомогою освіти чи 

підвищення рівня професіоналізму.  

Вибір, який майже повністю залежить від рівня розвитку суспільства, був 

очевидним для науковців розвинутих країн і не був поміченим у країнах, що 

перебувають на базових стадіях розвитку» [115, c. 24-25]. Саме в такі періоди 

розвитку суспільства з’являється розуміння штучності міжкультурних 

конфліктів. Але залишається без відповіді питання про мотиви змагання за 

ресурси із залученням теми ідентичності, якщо цей доступ може бути 

досягнутим за допомогою освіти та підвищення рівня професіоналізму. 
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Відповідь на запитання про змагання за ресурси з допомогою ідентичності 

може полягати в особливостях інформаційного суспільства. У сучасному 

суспільстві владні відносини вписані в значно загальніші «культурні коди», за 

допомогою яких люди приймають свої рішення. На думку М. Кастельса, в 

інформаційному суспільстві влада здатна продукувати коди, за допомогою яких 

організовується життєвий досвід громадян. «Наприклад, якщо населення 

відчуває неідентифіковану багатовимірну загрозу, «організація» подібних 

страхів відбувається за допомогою таких кодів, як: імміграція – раса – бідність 

– допомога – злочинність – втрата роботи – податки. Загроза дозволяє 

визначити мету колективної діяльності, визначити «Нас» як протилежність до 

«Них» і надає перевагу тим лідерам, які … пропонують «розумну дозу расизму 

і ксенофобії» [55, c. 502]. Серед цих кодів трудові мігранти займають першість і 

тому є ризики того, що вся «енергія боротьби за ресурси» буде спрямована саме 

на них.  

На думку Р. Брубейкера, сучасна держава є найпотужнішим 

«ідентифікатором», який робить постійні спроби охопити своїх громадян 

класифікаційною мережею, ідентифікувати і категорізувати людей в 

гендерному плані, з точки зору релігії, роду діяльності, володіння власністю, за 

етнічністю, освітою, ставленням до злочинності, здоров’ям, осудністю та ін. 

Сучасна держава має в своєму розпорядженні матеріали і символічні ресурси, 

які дозволяють насаджувати категорії, класифікаційні схеми, способи контролю 

та звітності. Завдяки цьому, етнічність може бути вбудована в різні схеми 

конкуренції та боротьби за ресурси. Якщо в 1960-х роках опоненти існуючих 

режимів мобілізовували ресурси, користуючись мовою ідеологічного 

протистояння між капіталізмом і комунізмом, то в умовах становлення 

інформаційного суспільства більш зрозумілою є «мова» етнічної та культурної 

мобілізації. «Сьогодні ці стимули до фреймування конфліктів у 

монументальних ідеологічних термінах зникли. Але навіть без прямих 

позитивних стимулів до фреймування конфліктів в етнічних термінах це 
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призводить до помітної етнізації насильницьких зіткнень між 

протестувальниками та представниками держави» [22, с. 170-171].  

Міжнародні трудові мігранти стають дуже зручною темою конкурентної 

боротьби за ресурси під гаслами міжетнічних конфліктів. При цьому, згідно із 

висловлюванням Р. Брубейкера, значущість розкиданих по всьому світу діаспор 

трудових мігрантів значно зростає. Завдяки цьому, і протестуючі,  

і стейкхолдери приймаючих країн все більш активно звертаються до розсіяних 

за кордоном етнічних «родичів» та потенційних трудових мігрантів. Для цього 

вони активно ущільнюють мережу міжнародних та неурядових організацій з 

метою забезпечення міжнародної легітимності, видимості та підтримки вимог 

етнічних груп. Потенційні міжнародні мігранти отримують потужну мотивацію 

до праці за кордоном, фактори притягування до міграції за кордон стають 

важливішими за фактори відштовхування. До факторів притягування відносять 

не тільки вищий рівень заробітної плати приймаючої країни, але й попит на 

працевлаштування іноземців певної національності, який існує «з огляду на їх 

професійні, культурні, ментальні та расові ознаки» [62, c. 210]. Перевага 

віддається факторам притягування мігрантів, які пов’язані з місцем їхнього 

походження і мають універсальний вплив.   

Можливість міжкультурних конфліктів та дискримінації за етнічною 

ознакою може виходити за межі фреймів притягування мігрантів. Але, згідно з 

теорією подвійного ринку праці (М. Піоре, А. Порт), іноземний попит, який 

виникає на ринках робочої сили в процесі розвитку постіндустріального 

суспільства, завжди має два сегменти: «перший сегмент забезпечує зайнятість 

висококваліфікованої робочої сили з промислово розвинених країн і високий 

рівень оплати праці; другий сегмент забезпечує зайнятість для робочої сили з 

низькою кваліфікацією, низьким рівнем оплати праці та відсутністю перспектив 

професійного зростання» [161, с. 41]. Окремі дослідники теорії подвійного 

ринку праці «виділяють третій, анклавний сектор. Він пов’язаний з 

використанням праці іноземних робітників, які задіяні в межах етнічного 
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«анклаву», тобто працюють на свого співвітчизника-іммігранта, який виступає 

в ролі роботодавця» [62, с. 41].  

Праця трудових мігрантів у третьому сегменті нехтує не тільки знанням 

мови країни перебування, але й несе з собою недооцінку наслідків цього 

вибору. Загрозою приналежності до третього сегмента є втрата вагомої частини 

компетентності або, за визначення Дж. Равена, «мотивованої здатності» та 

ініціативності [133, с. 258]. Це насамперед торкається впевненості в собі, 

здатності приймати самостійні рішення, шукати та використовувати зворотний 

зв’язок із оточенням. Праця трудових мігрантів у третьому секторі небезпечна 

втратою життєвої стратегії на досягнення успіху. Мовний бар’єр міжнародних 

трудових мігрантів у країнах перебування може бути звичайною проміжною 

перешкодою, але може бути й загрозою для формування життєвої стратегії. 

Соціальні ризики міжнародних трудових мігрантів полягають у недооцінці 

шкоди власного вибору праці у анклавному секторі ринку праці.  

Значна кількість міжнародних трудових мігрантів поки що традиційно 

співвідносять свої ризики з компенсацією за отриману шкоду. Проте нові 

соціальні ризики трудових мігрантів – це та оцінка власного чи колективного 

вибору життєвої стратегії, можлива небезпека якої оцінюється як цілком 

припустима. Державна компенсація втрат невдалого рішення перетворює такі 

ризики мігрантів у різновид декомодифікації, формує споживацькі настрої,  

з одного боку, та антиімміграційні настрої населення приймаючої країни,  

з другого. Нові соціальні ризики мігрантів потрібно вчасно ідентифікувати, 

незважаючи на ілюзію їх відсутності та інституційні спрощення. Нові соціальні 

ризики формуються поза конфліктом між працею і капіталом, який був 

характерним для індустріального суспільства. Природа нових соціальних 

ризиків проявляється через конфлікт між некомпетентністю та 

професіоналізмом працівників. Навіть незначні сумніви у компетентності 

міжнародних трудових мігрантів з боку приймаючої сторони є загрозою для 
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них. Новим соціальним ризиком треба вважати завищену або занижену оцінку 

мігрантами власної компетенції.  

Через позбавлення певної частини інформації щодо праці за кордоном, 

міжнародні трудові мігранти найбільш гостро відчувають загрозу 

недостатнього рівня компетентності. Це торкається не тільки професійної 

компетентності, а й компетентності у міжкультурних комунікаціях. Загроза 

дефіциту професійної та міжкультурної компетентності може відчуватися 

трудовими мігрантами як перешкода у праці та спілкуванні. Трудові мігранти 

за кордоном можуть відчувати як гостру потребу власної етнічної ідентичності, 

так і потребу скорішої «втрати ідентичності». Спроби ілюзорного долання 

перешкод не допомагають мігрантам адекватно оцінити ризики та ймовірність 

втрат, навпаки, створюють додаткові загрози для їх адаптації та акультурації.  

В умовах переходу до постіндустріального суспільства соціальні ризики 

міжнародних трудових мігрантів змінюють часову локацію. Старі соціальні 

ризики, які ототожнюються з нормативно-правовою закріпленістю соціально-

значимих обставин і спрямовані на компенсацію негативних наслідків для 

мігрантів, втрачають перспективу. Компенсація минулих втрат, яка 

пролонгована в часі та покладена на державу, втрачає свою актуальність у 

сучасних умовах. Держави загального добробуту, орієнтовані на задоволення 

«старих соціальних ризиків», що виникають перед населенням під час 

життєвого циклу (пенсій, послуг охорони здоров’я, хвороб, втрати 

працездатності та інші), активно пропагують феномен «надмірної трудової 

міграції» та вимагають більшого контролю за нею. Міжнародні трудові 

мігранти, які з огляду на особливості свого становища перебувають за межами 

стандартного циклу виробництва, гостріше відчувають потребу нового підходу 

до розуміння соціальних ризиків. 

Сучасні держави загального добробуту, втрачаючи контроль над процесом 

компенсації соціальних ризиків трудових мігрантів, перетворюються в джерело 

соціального відчуження, впроваджують у політику національно-етнічні 
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відмінності, урізають права міжнародних мігрантів та етнізують проблему 

справедливості. Проблеми економічної рентабельності переносяться у площину 

проблем міжкультурної комунікації та інтеграції новоприбулих. Спроби 

вирішення економічних проблем за рахунок міжкультурного протистояння та 

зменшення вартості праці закордонних трудових мігрантів порушили питання 

звільнення розподілу та диверсифікації їхніх соціальних ризиків від контролю 

державних соціальних служб. Незалежний розподіл та диверсифікація 

соціальних ризиків дозволяє розширити тему нових соціальних ризиків до меж, 

у яких вони перебувають поза компетенцією держави, але піддаються фіксації 

та контролю.  

Нові соціальні ризики проявляються там, де держава надає найменший 

правовий захист, насамперед у вирішенні проблем кризи ідентичності, 

соціального виключення та тероризму. Перенесення процесу розподілу та 

диверсифікації соціальних ризиків міжнародних трудових мігрантів зі сфери 

компетенції держави на сім’ю, етнічні громади, корпоративні організації та 

зацікавлені соціальні інститути, дозволить звільнити сучасне суспільство від 

іміджу «суспільства загального відшкодування збитків», а також позбутися 

багатьох проблем акультурації та інтеграції трудових мігрантів. 

Таким чином, соціальні ризики міжнародних трудових мігрантів 

поділяються на такі, які мають інформаційну природу та такі, які визначаються 

через потенційну можливість настання матеріальної незабезпеченості 

працівників. Соціальні ризики, які мають інформаційну природу, треба 

поділяти на: ті, які випливають з особливостей системи знань (релевантності 

знань); соціальні ризики неповної визначеності ситуації (постіндустріальне 

суспільство). До об’єктивних умов цих категорій ризиків відносять наявність 

невизначеності, необхідність вибору альтернативи і можливість оцінити 

ймовірний результат вибору; соціальні ризики недостатньої поінформованості 

міжнародних трудових мігрантів. Ця категорія соціальних ризиків формується 

як перешкода на шляху трудових мігрантів, але здатна перетворюватися у 
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загрозу, якої важко уникнути. До соціальних ризиків, які визначаються через 

ймовірність настання матеріальної незабезпеченості працівників, належать усі 

ризики з нормативно-правовою закріпленістю у міжнародному та національних 

законодавствах та визнані суспільством як соціально-значимі обставини 

об’єктивного характеру. Існує декілька підходів до класифікації цього типу 

соціальних ризиків, але ці підходи мають дещо спрощений вигляд через 

відсутність кваліфікаційної ознаки, яка має суб’єктно-об’єктну природу, що 

притаманна ризику. 

 

Висновки до розділу 2 

Вирішальне значення для розуміння ризиків міжнародних трудових 

мігрантів в умовах становлення постіндустріального суспільства мають нові 

інтелектуальні технології, які суттєво змінюють показники соціальної 

мобільності, порядок прийняття рішення, прогнозування наслідків ризиків. 

Одним із викликів постіндустріальному суспільству є радикальна зміна 

темпоральних структур, індикатором якої виступають ризики. Вони дозволяють 

бачити зсуви між «очікуваним майбутнім» та «справжнім майбутнім», 

маркувати майбутні загрози і збитки сьогодні.  

Найважливішим елементом механізму маркування нової темпоральності є 

розрізнення ризиків і небезпек. Однак розрізнення ризиків і небезпек часто 

нівелюються з політичних мотивів. Проте в умовах неминучості 

постіндустріальної невизначеності ці аргументи зменшують свій вплив? і 

формується реальна потреба розрізнення ризику і небезпеки на науково-

теоретичному рівні.  

Ідентифікація ризиків може відбуватися завдяки апріорним можливостям, 

дослідженням статистичної ймовірності або завдяки інтуїтивним оцінкам, які 

спираються на повсякденний досвід трудових мігрантів. Доступність 

ідентифікації за допомогою інтуїтивних оцінок дозволяє припустити, що 

ризики – це, перш за все, оцінка мігрантами власного вибору, можлива 
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соціальна небезпека якого вважається цілком припустимою. Соціальна 

небезпека, що створюється персональним вибором кожного трудового 

мігранта, співвідноситься з соціальними загрозами за допомогою розрахунку 

балансу прибутку та шкоди, позитивних та негативних наслідків міжнародної 

трудової міграції. Стейкхолдери міжнародної трудової міграції активно 

висвітлюють її прибутки та позитивні перспективи, але недостатньо звертають 

увагу на ризики та соціальні загрози самого процесу міграції, рівень готовності 

до міграції та адаптації мігрантів у країнах перебування.  

Спрощені підходи до визначення та класифікації соціальних ризиків 

унеможливлюють їх використання для дослідження міжнародних трудових 

мігрантів, які перебувають поза межами стандартного циклу виробництва. 

Міжнародні трудові мігранти гостріше відчувають потребу нового погляду на 

соціальні ризики, які стали викликом для сучасної держави загального 

добробуту, оскільки раніше вони або не визнавалися, або не були достатньо 

поширені, або перебували поза межами компетенції держави, наприклад, через 

ідеологічні міркування. Традиційне розуміння соціальних ризиків, яке 

спрямоване на компенсацію втрат та ототожнюється з нормативно-правовою 

закріпленістю у законодавстві як визнаної суспільством соціально-значимої 

обставини об’єктивного характеру, не можна вважати ефективним засобом 

соціального захисту міжнародних трудових мігрантів.  

Нові соціальні ризики трудових мігрантів формуються поза конфліктом 

між працею і капіталом, який був характерним для індустріального суспільства. 

Природа нових соціальних ризиків проявляється через конфлікт між 

некомпетентністю та професіоналізмом працівників. Соціальні ризики 

міжнародних трудових мігрантів формуються їх власним вибором і загрожують 

втратою вагомої частини компонентів компетентності або ініціативності. Це, 

насамперед, торкається впевненості в собі, здатності приймати самостійні 

рішення, шукати та використовувати зворотний зв’язок із оточенням. Праця 

трудових мігрантів за кордоном у третьому сегменті ринку праці небезпечна 
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втратою життєвої стратегії, спрямованої на досягнення соціального успіху. 

Міжнародні трудові мігранти мають усвідомлювати, що власним вибором вони 

можуть створювати небезпеку не тільки для найближчого оточення, власної 

родини, але й для всього соціально-економічного потенціалу країни 

походження. Вибір трудової міграції як стратегії може бути недостатньо 

мотивованим через недооцінку рівня готовності до міграції та невизначеність 

під час перебування в іншокультурному середовищі.  

Основні положення розділу знайшли відображення в публікаціях 

дисертанта [98; 100; 104]. 
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РОЗДІЛ 3 

СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ МІГРАЦІЙНИХ РИЗИКІВ  

У КОНТЕКСТІ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

УКРАЇНЦІВ ЗА КОРДОНОМ   

 

 

3.1. Готовність трудових мігрантів з України до невизначеності  

та ризиків 

Готовність громадян України до трудової міграції за кордон розглядається 

як складова частина міграційних настроїв, вимірюється як за допомогою 

кількісних, так і за допомогою якісних методів і назагал оцінюється 

дослідниками як висока. «За даними дослідження, проведеного Соціологічною 

групою «Рейтинг» у вересні 2016 року, 30% опитаних українців скоріше хотіли 

б поїхати за кордон на постійне місце проживання (майже 65% – скоріше не 

хотіли б), 40% – хотіли б працювати за кордоном» [136]. Схожі результати 

показують дослідження інших дослідницьких компаній. Згідно із результатами 

соціального дослідження, проведеного компанією Research & Branding Group в 

червні 2017 року, третина мешканців України (33%) за можливості готові 

назавжди залишити Україну та переїхати до іншої країни на постійне місце 

проживання, тоді як не готові до такого кроку більше половини мешканців 

країни (56%) [87].  

У деяких дослідженнях можна натрапити на вимірювання намірів 

українців поїхати на тимчасові заробітки за кордон [175]. Слід зазначити, що у 

медіадискурсі та політичному дискурсі ці поняття і відповідні показники 

(бажання виїхати назавжди і бажання поїхати за кордон попрацювати, щоб 

згодом повернутися) дуже часто свідомо чи несвідомо змішуються. Виникає 

потреба розмежування готовності до трудової міграції, міграційних настроїв, 

бажання і наміру українців працювати чи проживати за кордоном. 
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Зауважимо тут, що у світовому масштабі наміри мігрувати за кордон є 

досить поширеними у багатьох країнах світу. Компанія Інститут Геллапа 

(Gallup found) в 2013 – 2016 роках здійснила крос-національне дослідження 

міграційних настроїв, у якому виявила, що найвищими у світі показниками 

міграційних настроїв відзначається населення таких країн, як: Сьєрра-Леоне 

(62% населення бажають виїхати з країни назавжди), Гаїті (56%), Албанія 

(56%), Ліберія (54%), Конго (50%), Домініканська республіка (50%), Гондурас 

(48%), Вірменія (47%), Сирія (46%), Нігерія (43%) та ін. Приблизно на рівні 

українських показників перебуває населення Македонії та Косова 

(34% населення бажають назавжди змінити країну проживання)  [197]. 

З’ясуємо, яке значення вкладається у поняття «міграційні настрої». Як 

показує дослідження К. Дяченко, «настрій є особистісним психологічним 

станом, загальною тональністю, яка володіє людиною в цілому, спрямовує 

думки, дії і має емоційні характеристики» [40, с. 154]. Настрій – це емоційний 

стан, який забарвлює діяльність людини на певний час і відбивається на її 

роботі, грі, виразі обличчя, в мріях і роздумах. На нього можуть впливати 

об’єктивні та суб’єктивні чинники, але на емоційному рівні він спрямовує 

поведінку людини в цілому. Для виокремлення міграційних настроїв від 

загального емоційного стану людини потрібні складні процедури. На відміну 

від міграційних настроїв, наміри тимчасової праці за кордоном, на думку 

О. Шестаковського, вимірюються за допомогою запитання: «Чи збираєтесь Ви 

у найближчий рік поїхати за кордон на тимчасові заробітки?» [175].  

Питання кількісної оцінки масштабів трудової міграції з України 

привертало увагу багатьох дослідників. На сьогодні маємо задокументовані 

показники динаміки цього явища, які, втім, часто є дискусійними. Складність 

точної оцінки масштабів цього явища зумовлюється низкою методичних 

труднощів: відносна латентність явища із нелегальною складовою; висока 

динамічність трудової міграції, включно із таким явищем, як циркулярна 

міграція. «Результати моніторингу «Українське суспільство» переконливо 
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свідчать, що практики трудової міграції за кордон дуже поширені. Так, з 2002 

по 2010 рік частка населення, яка мала подібний досвід або чиї члени родини 

мають такий досвід, збільшилася приблизно з 10 до 14%. Частка осіб, які самі 

були трудовими мігрантами, у 2005–2010 роках коливалася на рівні 7–10%.  

Ті, хто збирається найближчим часом поїхати за кордон, стабільно складають 

6–7% впродовж цих років» [175, с. 101].  

Так, у 2000-2001 роках МЗС України й Тернопільський 

обласний центр зайнятості на підставі даних центру зайнятості та  

опитування у Тернопільській області визначали кількість трудових мігрантів з 

України на рівні близько 2 мільйонів [154]. У 2002 році Моніторинг ІС НАНУ 

«Україна на порозі XXI століття» визначив оціночну кількість трудових 

мігрантів з України на рівні 1,5 млн [7]. У 2003 році українська дослідниця  

О. Малиновська на підставі даних прикордонної статистики та опитувань 

міжнародних пасажирів у пунктах перетину кордону оцінила число мігрантів у 

1,4 мільйона осіб [78]. У 2006 році підрахунки О. Балакірєвої на підставі низки 

досліджень Українського інституту соціальних досліджень імені Олександра 

Яременка виявили, що трудових мігрантів з України є близько 2,5-3 млн [7].  

У 2007 році підрахунки даних статистичних служб країн ОЕСР (Організації 

економічного співробітництва та розвитку (англ. Organisation for Economic Co-

operation and Development (OECD)), виконані А. Гайдуцьким, виявили, що 

число трудових мігрантів з України становить близько 4,8 млн [29]. 

У наступні роки, за даними Державної служби статистики України, 

фіксується хвилеподібна динаміка трудової міграції за кордон. При цьому 

піковими є роки фінансово-економічної кризи 2008-2009 років та роки після 

політичної та економічної кризи 2014 року [36]. У той час як державна 

статистика може бути корисною у сенсі виявлення спрямованості динаміки 

трудової міграції за кордон, абсолютні масштаби явища за її допомогою 

оцінювати не варто. Водночас, як зазначають О. Балакірєва  

та О. Шестаковський, державна статистика працевлаштування українців за 
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кордоном не показує реальну кількість зовнішніх трудових мігрантів, оскільки 

фіксує лише працевлаштованих за допомогою офіційних структур [7]. 

Результати чотирьох хвиль міжнародного порівняльного соціологічного 

дослідження, виконаного Інститутом соціології НАН України в межах 

загальноєвропейського моніторингового проекту «Європейське соціальне 

дослідження» (ESS), підтверджують те, що кількість трудових мігрантів з 

України, які впродовж останніх 10 років мали оплачувану роботу в іншій країні 

терміном не менше ніж 6 місяців, коливалася від 5,7% у 2005 році до 4,95 у 

2011 році [32, с. 51]. На думку одної з найбільш авторитетних дослідниць 

української трудової міграції О. Балакірєвої, до 2012 року число українців, які 

працювали за кордоном, становило близько трьох мільйонів.  

У наступні ж роки число громадян, які виїхали в інші країни, виросло до  

6-8 мільйонів. Вважаємо, що це число не слід сприймати надто «статично», а 

більшою мірою розглядати його як наслідок істотного росту можливостей 

міжнародної мобільності у зв’язку із лібералізацією міграційного режиму з 

країнами ЄС. Чи доцільно у цьому випадку говорити про незворотні втрати 

людських ресурсів – питання відкрите. Припускаємо, що за умов спрятливої 

економічної та політичної ситуації може йти мова про відносно масштабний 

процес повернення українських громадян на батьківщину.   

Є очевидним, що різниця поміж міграційними настроями та фактичною 

міграційною поведінкою може бути досить істотною. Міграційні настрої 

можуть бути мінливими, нереалістичними, ситуативними, «завищеними» 

врешті. Це, на наш погляд, свідчить про необхідність більш гнучкого розуміння 

міграційних настроїв, у той час як міграційні наміри, і особливо міграційний 

досвід, значно точніше описують явище міжнародної трудової міграції з 

України.  

Готовність до міграції «характеризується прийнятим, але ще не 

реалізованим рішенням про переїзд» [74, с. 810]. Це рішення має у своїй 

структурі емоційні, вольові та інтелектуальні елементи. Прийняття трудовими 
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мігрантами міграційного рішення може відбуватися на інтелектуальному рівні, 

але може бути непогодженим на емоціональному або вольовому рівнях. «Цей 

процес відбувається поетапно на основі психічного оберту як одиниці психічної 

діяльності, забезпечується актуалізацією вольових, інтелектуальних та 

емоційних механізмів та опосередковується відповідним рівнем особистісної 

готовності суб’єкта» [123, с. 145]. Цікаво, що на рівні готовності трудових 

мігрантів з України до короткотривалої праці за кордоном це сильніше 

проявилось у респондентів без досвіду роботи за кордоном. Вони, за висловом 

керівника соціологічної групи «Рейтинг», проявили більшу «обережність», ніж 

трудові мігранти з досвідом роботи за кордоном [126]. Обережність 

потенційних трудових мігрантів, на нашу думку, слід розглядати як їх низьку 

готовність до ризиків праці за кордоном.  

На думку І. Маркова, потенціал готовності трудових мігрантів з України 

зростає завдяки низці чинників інституційно-правового характеру. На нашу 

думку, це і лібералізація міграційного режиму, і поступове покращення ситуації 

із правовою захищеністю громадян України, які працюють у країнах ЄС, і ріст 

частки легально працюючих українців у цих країнах. Згідно із думкою 

І. Маркова, «українське суспільство виявляє дуже великий потенціал 

міграційної готовності в усіх сферах, особливо серед молоді» [93]. Найбільш 

бажаними країнами призначення є країни євроатлантичного вектора міграції, 

адже соціальні ризики там нижчі, аніж у РФ, а трудові мігранти з України  

«живуть у режимах правових держав і міжнародного режиму прав людини» і у 

них є «можливість створити власну громаду, зокрема, церковну» [83] та 

отримати правовий і соціальний захист за європейськими стандартами. Разом з 

тим, трудові мігранти з України намагаються зберегти робочі місця і частіше 

погоджуються на гірші умови оплати праці, вважає І. Марков.  

Зауважимо також, що динаміка міграційних настроїв (як і міграційної 

поведінки) має хвилеподібний характер і, очевидно, пов’язана із політичною та 



129 

 

економічною динамікою суспільства
2
. Загалом, зростання міграційних настроїв 

економічно активного населення України суттєво випереджує його готовність 

до міжнародної трудової міграції завдяки визначальному значенню емоційних 

та вольових складових цього рішення. Під впливом емоційних або вольових 

складових економічно активне населення України приймає недостатньо 

мотивовані рішення щодо працевлаштування за кордоном і створює соціальні 

загрози на мікросоціальному і макросоціальному рівнях.  

На мікросоціальному рівні недостатньо мотивовані рішення торкаються 

загрози руйнування сімейних та родинних стосунків міжнародних трудових 

мігрантів, створення умов для формування соціального сирітства.  

На цьому рівні рішення економічно активного населення України щодо 

міжнародної трудової міграції знижують рівень економічної безпеки держави. 

«Несинхронність» поміж міграційними настроями економічно активного 

населення України та реальною готовністю до міжнародної трудової міграції 

створює тиск на рішення законодавчої і виконавчої влади. В медіадискурсі та 

політичному дискурсі тема зовнішньої міграції часто представляється надмірно 

алярмістськи – із нехтуванням реальних показників трудової міграції за кордон 

і наголосом на міграційних настроях. Проте, як зазначає завідуючий сектором 

міграційних досліджень Інституту демографії та соціальних досліджень  

О. Позняк, більшість із тих, хто декларує свої міграційні наміри, насправді 

нічого не роблять для того, щоби мігрувати. Ці люди не вивчають мову країн 

потенційної міграції, часто не мають закордонних паспортів та ін., але «мріють 

про міграцію». Ця знахідка дозволила говорити про явище «диванної міграції» 

– необґрунтованих і відірваних від реальності міграційних настроїв [37].  

Водночас такі настрої мають і цілком реальні наслідки як на рівні 

політичних рішень, так і на рівні масових очікувань. Завищені очікування 

трудової міграції за межі України вимагають прийняття рішень, які штучно 

                                                             
2 Недарма дослідники зовнішньої міграції використовують періодизацію міграційних процесів, відповідно до 

якої станом на сьогодні триває четверта хвиля міграції з України за кордон.   
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обмежують свободу пересування робочої сили та право на вільний вибір місця 

проживання. Обмеження демократичних свобод створює умови для вибору 

безпеки як домінуючої цінності та консервації прагнень до прогресу та 

динамічного суспільного розвитку.   

Дослідження сучасних міграційних процесів в Україні показує, що 

закордонні трудові мігранти – це окрема соціально-професійна група, 

визначальною ознакою членів якої є готовність до ризиків, орієнтація на власні 

ресурси, але низький рівень добробуту. «Трудові мігранти – це спільнота, що 

об’єднує людей з досить високим рівнем адаптації до умов ринкової економіки. 

Вони обирають і реалізують такі ринкові стратегії, домінантами яких є 

самозайнятість та підприємницька діяльність. Вони готові до ризиків, 

орієнтуються, переважно, на власні сили і ресурси, культивують цінності, що їх 

поділяють, як правило, представники середнього класу, при тому, що за рівнем 

добробуту вони набагато ближчі до «нових бідних», аніж до «нових  

середніх» [128, с. 148].  

Аналіз статистичних даних та результати прикладних соціологічних 

досліджень показують, що трудові мігранти з України готові до соціальних і 

економічних ризиків переважно за кордоном. У себе на батьківщині їхня 

готовність до ризиків та підприємництва, за існуючих умов, чомусь не здатна 

монетизуватися. Результати дослідження, здійсненого в рамках проекту 

Європейського фонду професійного навчання, показали, що тільки 6,6% 

трудових мігрантів після повернення додому стали роботодавцями, а 11,1% – 

самозайнятими [82, с. 145-146]. Всі інші не виявили ініціативи 

підприємництва по поверненні додому. Водночас припускаємо, що у зв’язку 

з істотним поширенням тіньових трудових практик згадане дослідження не 

змогло виявити принаймні якоїсь частки інноваційної економічної діяльності 

колишніх трудових мігрантів.  

Колективний соціально-демографічний портрет трудових мігрантів з 

України також не сприяє уявленню про них як «місіонерів ринкових ідей» або 
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«носіїв підприємницької свідомості». «Дві третини гастарбайтерів – це 

мешканці сільської місцевості (34,8%) і невеликих міст (29,1%). З міст з 

населенням 250 тис. жителів і більше виїжджає за межі України на роботу лише 

кожен третій трудовий мігрант (34,8%). Як і за колишніх часів, основна маса 

працюючих за кордоном співгромадян – це мешканці західних областей 

України (43%). Жителі центральних областей становлять чверть контингенту 

зарубіжних трудових мігрантів (27,4%). Набагато рідше залучаються в цей 

процес українці зі сходу країни (19%) й ще рідше – мешканці південних 

областей (13,3%)» [129, с. 13-14]. Освітній рівень трудових мігрантів з України 

не можна вважати високим. Переважна більшість мігрантів має загальну 

середню або середню спеціальну освіту. Незважаючи на незначну частку 

мігрантів із вищою освітою (12,6%), вітчизняні дослідники впевнені, що 

Україні загрожує «відтік мізків», який є «першочерговою причиною 

гальмування розвитку науково-технічного прогресу» [171, с. 121].  

З іншого боку, окремі сучасні дослідники вказують на те, що загрози 

міграційного «відтоку мізків» з України слід переглянути. Вважаємо, що 

дискурс щодо відтоку мізків має бути збагачений концептами «циркуляції 

мізків», а також увагою до тих переваг і здобутків, які отримують надсилаючі 

країни. Натомість, як зазначає автор, на рівні політично-управлінського, медіа 

та академічного дискурсу досі домінує негативізм стосовно зовнішньої міграції 

з України. 

На думку Б. Юськіва, міркування про міжнародну трудову міграцію 

отримали певний формат, у якому з’явилися штампи та міфи: «Процес трудової 

міграції набув більшої усталеності, інституціоналізувався, оздобився міфами й 

здобув міцну репутацію гострої національної проблеми» [182, с. 72]. Міфи 

щодо сучасної міжнародної міграції з України поширені в різних аспектах її 

дослідження. Із часом у науковому дискурсі дедалі більше присутня 

інтерпретація, згідно з якою, міжнародній міграції надають надмірного 
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значення, приписують ознаки непереборної кризи або небезпечно-критичного 

зростання її обсягів.  

Багато міфів щодо міжнародної міграції з України легко спростувати за 

допомогою статистики, але деякі потребують глибокого наукового аналізу. 

Зокрема, це торкається і міфу про те, що трудові мігранти з України «готові до 

ризиків, орієнтуються на власні сили й ресурси» та є «місіонерами ринкових 

ідей» [182, с. 69]. Саме за допомогою цього міфу створюється позитивний образ 

міжнародних трудових мігрантів, вигідний стейкхолдерам, який провокує 

утворення нових соціальних ризиків та загроз. При цьому, дослідження 

зовнішньої міграції більше концентруються на її євроатлантичному напрямі. 

Недостатня увага науковців до дослідження ризиків трудових мігрантів 

«призводить до того, що ті, хто виїжджає на заробітки в РФ, не сприймають 

себе як групу ризику. Зайва впевненість трудових мігрантів обумовлює їхню 

неготовність до зустрічі з реальними соціальними ризиками або специфічну 

реакцію на них. 

Колектив авторів Донецького інституту соціальних досліджень і 

політичного аналізу в 2011 році на підставі даних всеукраїнського опитування 

з’ясували, якими є побоювання українців у контексті потенційної міграції за 

кордон. Дослідники виділили три групи таких побоювань за силою проявлення. 

До першої групи (найбільш інтенсивні побоювання) входять побоювання 

втратити соціальні зв’язки із рідними та близькими та загалом зазнати невдачі 

(не змогти працевлаштуватися, повернути кошти, витрачені на поїздку, бути 

змушеним повернутися додому «ні з чим»). До другої групи (побоювання 

середнього рівня інтенсивності) належать побоювання щодо незнання мови 

приймаючої країни та побоювання не отримати візу (дослідження проводилося 

у 2011 році). До побоювань із найнижчим рівнем інтенсивності належить 

побоювання зустрітися із нетерпимістю щодо своїх релігійних переконань і 

способу життя [56]. Найбільш вагомими чинниками притягування для опитаних 

стали «соціально-економічна стабільність», «цінність освіти і професійного 
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досвіду» та «рівень соціальних стандартів», тоді як найважливішими 

чинниками відштовхування стали «низька політико-правова стабільність» та 

«низький рівень доходів». 

Показник готовності до ризиків є дуже важливим для оцінки 

конкурентоспроможності трудових мігрантів на ринку праці. Завищене або 

занижене значення цього показника безпосередньо впливає на стратегію 

діяльності мігрантів, оцінку їхньої компетентності та ймовірності успіху. 

«Конкурентоспроможна стратегія індивіда має включати вміння працювати з 

сучасними інформаційними ресурсами, володіння комунікативними навичками, 

інноваційність, готовність до ризику, відповідальність за свою долю, активно-

адаптивний тип економічної поведінки» [167, с. 90]. 

Дослідження готовності до ризику серед української молоді показує 

стабільно низьку оцінку на фоні зростання прагнення до матеріальних 

цінностей. «Чітко просліджується така суперечність: зростає прагнення до 

матеріальнозабезпеченого життя, але при цьому рейтинг таких характеристик, 

як готовність до ризику (17,1%) та дисциплінованість (22,2%), незважаючи на 

деякі позитивні зміни, залишається низьким» [65, с. 263]. 

Готовність до ризику серед молодих трудових мігрантів з України 

практично не відрізняється від готовності до ризику серед старшого покоління. 

Частки трудових мігрантів обох вікових груп, які ризикнули працювати за 

кордоном за відсутності будь-якої формальної угоди, є майже однаковими 

(10,8% серед молодих і 10,9% серед старших осіб). Це радикально відрізняє їх 

від закордонної молоді, яка, згідно із опитуванням «Євробарометр» 

(Eurobarometer), майже на 100% готова до ризику. «В 2007 році опитування 

громадської думки Eurobarometer  показало, що 61% європейців хотіли б 

працювати на себе, а не бути найманими працівниками. І хоча європейці віком 

до 24 років майже всі висловилися за відносну свободу і готовність ризикувати, 

старші європейці все ж віддали перевагу роботі на роботодавця» [157, с. 149]. 

Отже, конкурентоспроможності молодих заробітчан з України явно 
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недостатньо для підтвердження статусу «місіонерів ринкових ідей». Більш того, 

«небажання ризикувати, побоювання власної поразки, мабуть, головне джерело 

опору ринковим змінам» [148, с. 38]. Оцінюючи такі характеристики масової 

свідомості українців, зазначимо, що відмова від ризиків сама по собі являє 

ризик – ризик залишитися осторонь динамічних соціально-економічних 

процесів сучасності.  

Істотною соціальною загрозою є утворення «нового класу» – прекаріату, 

чисельність якого зростає за рахунок тимчасових робітників-мігрантів та 

фрілансерів. Статус найманого працівника у поєднанні із неготовністю до 

ризиків, втратою ініціативності, безумовно, відповідає способу трудової 

діяльності певної частки населення, але при цьому «у тих, хто залежить від 

інших: виконує чужі завдання … є більшим ризик потрапити до складу 

прекаріату» [157, с. 35].  

Ретельне вивчення готовності до ризиків було здійснено у 2010 р. 

фахівцями відділу міграційних досліджень Інституту демографії та соціальних 

досліджень ім. М. В. Птухи на замовлення Міжнародної організації з міграцій. 

«Дослідження складалося з двох етапів: на першому було проведено 

анкетування 345 молодих осіб (від 18 до 27 років) із західної частини України 

(Івано-Франківська, Львівська, Тернопільська, Чернівецька області), які мають 

батьків, працюючих за кордоном, з метою виявлення їхніх особистісних 

якостей, що сприяють підприємницькій діяльності, та бажання відкрити 

власний бізнес; на другому етапі було проведено 43 поглиблених інтерв’ю з 

експертами (підприємцями та представниками місцевих органів влади) 

стосовно підприємницького потенціалу дітей трудових мігрантів» [76, с. 131]. 

Готовність до ризиків було редуковано до оцінки рівня зниження острахів під 

час прийняття рішення.  

У процесі дослідження діти трудових мігрантів оцінювали свої можливості 

такого «керування» ризиками, в результаті чого у них знижуються острахи 

стосовно прийняття рішень у сфері розвитку бізнесу. Для оцінки 
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використовувалася п’ятибальна шкала, де «1» означає найнижчий рівень 

прояву готовності до ризику, а «5» – найвищий. Результати опитування 

показали, що готовність до ризику є дещо вищою у хлопців (3,8 бала) та дещо 

нижчою у дівчат (3,7 бала). 

Разом з оцінкою власної готовності до ризиків оцінювалися такі якості, як: 

впевненість у собі; знання справи, якою займаюся; активність та енергійність; 

уміння організовувати роботу інших, самостійне прийняття рішень та 

цілеспрямованість. Незважаючи на доволі складне завдання, діти трудових 

мігрантів з України успішно з ним впоралися. «Серед інших якостей, наявність 

яких у себе чоловіки позначили вищими оцінками, є впевненість у собі, знання 

справи, якою займаються, активність та енергійність. Самооцінка особистісних 

характеристик жінок виявилася вищою стосовно вміння організовувати роботу 

інших, самостійності прийняття рішень і цілеспрямованості» [76, с. 133-134]. 

Гендерний аспект дослідження не скасовує висновок про низьку готовність до 

ризиків дітей трудових мігрантів. Це факт, за допомогою якого можна 

прогнозувати збереження низької готовності до ризиків у трудових мігрантів з 

України у майбутньому.  

Можна дискутувати з дослідниками щодо методології дослідження, 

зокрема щодо того, наскільки коректною є редукція характеристики «готовність 

ризикувати» до острахів стосовно прийняття рішень у сфері розвитку бізнесу. 

Проте таблиця 3.1 показує, що готовність до ризиків поступається всім іншим 

характеристикам, крім знання справи, якою займаюся, та уміння організувати 

роботу інших [76, с. 135-136]. Результати опитування переконливо показують, 

що низький рівень готовності до ризиків у дітей трудових мігрантів найбільш 

гостро контрастує з їхньою активністю та цілеспрямованістю. Висока мотивація 

дітей трудових мігрантів з України переконує, що низька готовність до ризиків 

не стане перешкодою на шляху до трудової міграції за межі України. Але й 

інша молодь України все частіше корегує вибір власної життєвої стратегії з так 
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званими «ризик-стратегіями», «коли молода людина обирає певну 

спеціальність, а потім не може працевлаштуватися за нею» [122, с. 99].  

Готовність до ризиків тісно пов’язана зі ставленням до невизначеності, яка 

є важливою рисою праці мігрантів у країнах їх тимчасового перебування. 

Таблиця 3.1 

Середня оцінка респондентами особистісних якостей,  

необхідних для успішної взаємодії із резидентами приймаючих країн, бали 
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Чоловіки  4,0 3,7 4,3 3,8 3,6 4,1 4,2 

Жінки  3,9 3,5 4,2 3,7 3,7 4,2 4,3 

Для всієї вибірки 3,9 3,6 4,2 3,7 3,7 4,2 4,3 

Джерело: розроблено автором на основі [76] 

Невизначеність можна спробувати подолати (пом’якшити) за допомогою 

калькуляції і «поглинання ризиків», але можна уникати або залишатися 

толерантним до неї, сприймаючи її як закономірний «фон» для ризиків. 

Невизначеність соціальних стосунків мігрантів у країні перебування є набагато 

більш поширеною, ніж економічна або правова невизначеність. Ставлення 

трудових мігрантів до соціальної невизначеності у країнах перебування може 

бути індикатором їхньої готовності до соціальних ризиків під час праці за 

межами власної країни. Різноманітні прояви толерантності до невизначеності 

корелюють з готовністю до соціальних ризиків і, навпаки, уникнення 

невизначеності сигналізує про неготовність мігрантів до соціальних ризиків. 
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Надалі у межах цієї роботи ми сконцентруємося на дослідженні ризиків 

міжкультурної взаємодії у процесі трудової діяльності мігрантів з України в 

приймаючих країнах. Із цією метою, зокрема, буде використано такий 

інструмент дослідження, як індекс уникнення невизначеності (UAI або 

«Uncertainty Avoidance»), що є одним із ключових індексів порівняльних 

досліджень організаційних культур Г. Хофстеде (Geert Hofstede). Дослідник 

розробив емпіричну модель вивчення національних культур з урахуванням 

культурних елементів у міжнародній економіці, міжкультурній взаємодії та 

трудовій діяльності та модель дослідження організаційних культур. 

«Уникнення невизначеності стосується ступеня, при якому члени суспільства 

відчувають себе некомфортно, стикаючись із невизначеністю та 

неоднозначністю. Йдеться про те, як члени того чи іншого суспільства 

заспокоюють себе тим, що майбутнє ніколи не може бути відоме: ми повинні 

намагатися контролювати майбутнє або просто дозволити статися тому, чому 

не можемо запобігти. Країни, які мають високі показники індексу уникнення 

невизначеності, будуть підтримувати жорсткі коди переконань і поведінки та 

проявляти нетерпимість до нетрадиційної поведінки або ідей. Суспільства, які 

мають низькі показники індексу уникнення невизначеності, будуть більш 

помірковано ставитися до невизначеності» [200]. 

Значення індексу уникнення/толерантності до невизначеності є 

симетричними. Наприклад, високому значенню індексу уникнення 

невизначеності «Брати на себе помірний та ретельно прорахований ризик» 

протистоїть низьке значення індексу «приділяти менше уваги ризикам», 

сильний опір змінам протистоїть помірному опору змінам (табл. 3.2). Завдяки 

повній симетрії значень, «уникнення невизначеності – це індекс, за допомогою 

якого визначається межа, до якої суспільство бачить себе таким,  

що знаходиться під загрозою через невизначеність або двозначність  

ситуації» [4, с. 174]. 
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Дослідження української організаційної культури через призму індексів 

Г. Хофстеде надає нам максимально високі значення «уникнення 

невизначеності» (95 балів із 100) та «дистанції влади» (92 бала із 100). 

 

Таблиця 3.2 

Зміст значень індексу «уникнення невизначеності» за Г. Хофстеде 

Високі значення індексу Низькі значення індексу 

 Підтримка формальних 

відносин із іншими людьми 

 Упорядковано і докладно все 

записувати 

 Покладатися, переважно, на 

формалізовані правила і процедури 

 Брати на себе помірний та 

ретельно прорахований ризик 

 Чинити сильний опір змінам 

 Використання неформальних 

відносин із іншими людьми 

 Робити як можна менше 

упорядкованих записів 

 Покладатися, переважно, на 

неформальні норми 

 Приділяти менше уваги ризикам 

 Чинити тільки помірний опір 

змінам 

Джерело: розроблено автором на основі [205] 

Це означає, що для української організаційної культури притаманне 

прагнення брати на себе помірний та ретельно прорахований ризик (рис. 3.1). 

На підставі вимірювання можна припустити особливе значення цього 

показника для ідентифікації організаційних культур та розмежування різних 

організаційних культур. Спростувати або довести це припущення можна за 

допомогою порівняння профілів організаційних культур основних країн 

призначення трудових мігрантів з України з профілями організаційних культур 

країн, які не користуються значним попитом у трудових мігрантів з України. 

Відповідно до даних дослідження, проведеного в рамках проекту МОМ: 

«Основні країни призначення українських працівників-мігрантів – Польща, 

Російська Федерація, Чеська Республіка та Італія. На них припадає близько 80% 
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загальних потоків короткострокових та довгострокових трудових мігрантів з 

України» [89, с. 12-13]. 

 

Рис. 3.1.  Діаграма значень індексів  

організаційної культури населення України 

Джерело: розроблено автором на основі [200] 

До основних країн призначення трудових мігрантів з України також 

належить Білорусь. Звертають на себе увагу значні розбіжності в кількості 

довгострокових та короткострокових трудових мігрантів. У країнах ЄС 

кількість довгострокових трудових мігрантів значно перевищує кількість 

короткострокових. У Російській Федерації переважають короткострокові 

трудові мігранти (табл. 3.3). 

Географічна спрямованість трудових мігрантів з України часто 

пояснюється «близькістю до державних кордонів» та «історичними зв’язками». 

Наприклад, «лідером за кількістю трудових мігрантів є Закарпатська область. 

Найбільша країна-реципієнт закарпатців – Чеська Республіка» [172, с. 177]. 

Водночас є і країни призначення, які не вкладаються в це пояснення, зокрема 

Італія.  
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Таблиця 3.3  

Кількість довгострокових та короткострокових трудових мігрантів  

з України у приймаючих країнах, 2014-2015 рр., осіб. 

Основні країни 

призначення для 

трудових мігрантів з 

України 

Кількість 

довгострокових 

трудових мігрантів 

Кількість 

короткострокових 

трудових мігрантів 

Разом 

Російська Федерація  81362 123464 204826 

Польща 95346 45737 141083 

Чеська Республіка 77548 25380 [210928 

Італія 66531 9782 76313 

Білорусь 10594 11897 22491 

Джерело: розроблено автором на основі [89] 

 

Існує і пояснення географічної спрямованості трудових мігрантів з 

України, згідно з яким «українські трудові мігранти обирають, в основному, 

такі країни міграції, як Польща та Російська Федерація через те, що там 

великий ринок праці, відносна свобода пересування, велика кількість зв’язків, 

друзів, які вже там перебувають» [75, с. 122]. При цьому, наприклад, визнається 

факт зниження міграційного потоку робочої сили до США та інших розвинутих 

країн, де ринок праці та свобода пересування набагато більші, ніж у Польщі та 

Російській Федерації.   

Порівняльний аналіз організаційної культури українців з організаційними 

культурами основних країн призначення трудових мігрантів з України 

(Польща, Російська Федерація) показує максимальну наближеність їхніх 

культурних профілів за індексом уникнення невизначеності  

(95 – Україна, 93 – Польща, 95 – Росія). Організаційна культура громадян 
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України за індексом дистанції влади («Power Distance») збігається з 

організаційною культурою громадян Російської Федерації, але дещо 

відрізняється від показника громадян Польщі (рис. 3.2). Проте, деякі 

розбіжності показників організаційної культури громадян України, Польщі та 

Російської Федерації лише підкреслюють їхню схожість.  

 

Рис. 3.2. Діаграма порівняння профілів України, Польщі та Росії  

за індексами організаційної культури 

Джерело: розроблено автором на основі [200]. 

Порівняльний аналіз організаційної культури українців з організаційними 

культурами розвинених західних країн (Велика Британія, США) показує значну 

розбіжність їхніх культурних профілів. Максимальні розбіжності проявляються 

за індексом уникнення невизначеності (95 – Україна, 46 – США, 35 – Велика 

Британія). Розбіжності торкаються практично всіх індикаторів організаційної 

культури: «дистанція влади», «індивідуалізм», «маскулінність», «уникнення 

невизначеності», «довгострокова орієнтація», «стриманість» (рис. 3.3). 

Поглиблене дослідження організаційної культури трудових мігрантів з 

України стало можливим завдяки інформації міграційної служби України про 
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розподіл трудових мігрантів за країнами та тривалістю перебування під час 

поїздок за кордон у 2010–2012 роках. 

 

Рис. 3.3. Діаграма порівняння профілів України, Великобританії  

та США за індексами організаційної культури 

Джерело: розроблено автором на основі [200] 

За цією інформацією до основних країн призначення трудових мігрантів з 

України у 2010-2012 рр. належало дев’ять країн. Із 1181,6 тис. трудових 

мігрантів на Російську Федерацію припадало 43,2% осіб, на Польщу – 14,3% 

осіб, на Італію – 13,2% осіб, на Чеську Республіку – 12,9% осіб, на Іспанію – 

4,5%, на Німеччину – 2,4% осіб, на Угорщину – 1,9% осіб, на Португалію – 

1,8% осіб, на Білорусь – 1,8% осіб. На інші країни припадало 4,0% осіб 

(табл. 3.4). Переважну більшість становлять чоловіки та мешканці сільської 

місцевості. За країнами призначення «жінки переважають серед мігрантів до 

Угорщини (53,0%) і, особливо, Італії (78,5%). Серед працюючих у Білорусі, 

Польщі та Іспанії переважають чоловіки, однак частка жінок тут є помітно 

вищою, ніж по трудовій міграції з України в цілому. Російська Федерація і 

Чеська Республіка є країнами переважно чоловічої міграції з України  

(83,8% та 75,1% відповідно). Гендерна структура заробітчан у Німеччині та 
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Португалії, в цілому, відповідає загальному розподілу трудових мігрантів за 

статтю»  [88, с. 43].  

Таблиця 3.4 

Трудові мігранти за країнами перебування, статтю та місцем 

проживання до виїзду за кордон у 2010–2012 роках 

 
Всього  Жінки  Чоловіки  

Міські 

поселення  

Сільська 

місцевість  

Кількість трудових 

мігрантів, усього, 

тис. осіб  

1 181,6  405,9  775,7  540,1  641,5  

у тому числі за країнами перебування, % 

Росія  43,2  20,4  55,2  45,2  41,6  

Польща  14,3  19,5  11,5  13,3  15,1  

Італія  13,2  30,2  4,3  13,5  12,9  

Чехія  12,9  9,4  14,8  7,0  17,9  

Іспанія  4,5  5,6  3,8  6,7  2,5  

Німеччина  2,4  2,5  2,3  4,4  0,6  

Угорщина  1,9  3,0  1,4  1,0  2,7  

Португалія  1,8  2,0  1,8  2,5  1,2  

Білорусь  1,8  2,5  1,5  1,2  2,3  

Інші країни  4,0  4,9  3,4  5,2  3,2  

Джерело: розроблено автором на основі [88]. 
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Важливим аспектом профілю трудових мігрантів з України є перевага 

короткострокової трудової міграції. Серед загальної кількості трудових 

мігрантів короткострокові мігранти складають майже половину (48,5%). Більше 

третини від загальної кількості становлять ті, хто повернулися до України 

(37,4%). Невелику частину мігрантів складають «працівники-емігранти», які 

працюють за кордоном 12 місяців та більше (14,1%). Але саме серед 

довгострокових трудових мігрантів кількість жінок у три рази перевищує 

кількість чоловіків, а кількість мешканців міст майже в два рази перевищує 

кількість селян (табл. 3.5). Причому, це просто пояснити перевагою трудової 

міграції жінок та мешканців міст у країни ЄС та перешкодами візового режиму.  

 

Таблиця 3.5 

Кількість трудових мігрантів за статтю та місцем проживання  

у 2010-2012 роках 

Джерело: розроблено автором на основі [88]. 

Кількість трудових 

мігрантів, всього, 

тис. осіб  

Всього  Жінки  Чоловіки  
Міські 

поселення  

Сільська 

місцевість 

1 181,6  405,9  775,7  540,1  641,5  

у тому числі за категоріями, %   

Трудові мігранти, 

які повернулися до 

України  

37,4  32,8  39,8  37,3  37,4  

Короткострокові 

трудові мігранти  
48,5  43,1  51,3  44,6  51,8  

Працівники-

емігранти  
14,1  24,1  8,9  18,1  10,8  

Частка трудових 

мігрантів у 

загальній кількості 

населення віком 15-

70 років 

3,4  2,2  4,8  2,2  6,3  
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Аналіз особливостей розподілу трудових мігрантів з України за країнами 

та тривалістю перебування, статтю та місцем проживання, здійснений із 

позицій уваги до соціокультурних чинників, дає підстави для припущення про 

те, що суттєві відмінності формуються під впливом таких факторів, як, зокрема, 

організаційна культура. Для перевірки цього припущення був використаний 

кореляційно-регресивний аналіз зв’язку між розподілом трудових мігрантів за 

країнами та терміном перебування, статтю, місцем перебування та 

індикаторами організаційної культури Г. Хофстеде. Подібні підходи 

використовувалися в працях українських економістів для дослідження 

залежності між показниками ефективності національних економік та вимірами 

господарського менталітету за Г. Хофстеде. Було встановлено, що складові 

господарського менталітету суттєво пов’язані із рівнем економічного розвитку 

держави. «Зокрема, індекси уникнення невизначеності та дистанції влади, в 

цілому, мають негативні кореляції з показниками економічного розвитку, 

зокрема ВНП на душу населення, Індексом економічної свободи, Глобальним 

інноваційним індексом, а показник індивідуалізму має пряму кореляційну 

залежність з усіма трьома досліджуваними показниками ефективності 

національних економік» [30, с. 17]. 

За допомогою кореляційно-регресивного аналізу встановлено наявність 

сильного прямого зв’язку між короткостроковим перебуванням трудових 

мігрантів з України за кордоном (від 1 до 3 місяців) та індексом уникнення 

невизначеності (R = 0,671). Між довгостроковим перебуванням трудових 

мігрантів з України за кордоном (від 3 до 6 місяців) та індексом уникнення 

невизначеності встановлена наявність слабкого зв’язку з коефіцієнтом 

кореляції R = 0,179. Між довгостроковим перебуванням трудових мігрантів з 

України за кордоном (від 6 до 12 місяців) та індексом уникнення 

невизначеності встановлена наявність сильного зворотного зв’язку з 

коефіцієнтом кореляції R = -0,604. На рис. 3.4 відображена стійка регресія за 

часом перебування, від сильного прямого кореляційного зв’язку до сильного 
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зворотного кореляційного зв’язку. Коефіцієнт кореляції між перебуванням 

трудових мігрантів за кордоном до одного місяця та індексом уникнення 

невизначеності дещо випадає із загальної тенденції. Він нижчий за рахунок 

того, що короткострокове перебування є більш поширеним серед чоловіків. 

Загальну тенденцію можна визначити як скорочення терміну перебування 

трудових мігрантів з України за кордоном залежно від ставлення до ризиків та 

ситуації уникнення невизначеності. Чим більш стриманим є ставлення 

трудових мігрантів до ризиків, тим менший термін часу вони перебувають у 

приймаючій країні.  

 

Рис. 3.4. Діаграма кореляційного зв’язку між терміном перебування та 

індексом уникнення невизначеності трудових мігрантів з України 

Джерело: розроблено автором на основі [88; 200] 

 

Результати кореляційного аналізу показали протилежну тенденцію у 

взаємозв’язку між термінами перебування трудових мігрантів за кордоном та 

індексом довгострокової орієнтації (LTO). На рис. 3.5 відображено 

співвідношення двох протилежних тенденцій, яке підтверджує зворотний 

зв’язок між індексом уникнення невизначеності та довгостроковою орієнтацією 

трудових мігрантів з України. Довгострокова орієнтація трудових мігрантів 

до 1 місяця від 1 до 3 місяців від 3 до 6 місяців від 6 до 12 
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пов’язана із низьким рівнем уникнення невизначеності та термінами роботи за 

кордоном від 6 до 12 місяців. Таким чином, переселення трудових мігрантів на 

постійне проживання (еміграція) залежить не тільки від тривалості їх праці в 

країні-реципієнті, а й від їх довгострокової орієнтації та готовності до ризиків. 

Обсяг таких мігрантів не перевищує 14% від загальної кількості. Сильне 

неприйняття невизначеності в організаційній культурі мігрантів з України 

стримує їх від ризиків переселення в інші країни. 

 

Рис. 3.5. Діаграма співвідношення кореляційного зв’язку між терміном 

перебування, індексом уникнення невизначеності та довгостроковою 

орієнтацією трудових мігрантів з України 

Джерело: розроблено автором на основі [88; 200] 

 

Результати кореляційного аналізу надали аргументи на користь тези про 

те, що «вплив сильного неприйняття невизначеності у вітчизняній діловій 

культурі проявляється в низькій схильності приймати ризики та значній потребі 

відчувати захищеність» [18, с. 262]. Намагання мігрантів з України уникати 

ризиків або брати на себе тільки ретельно прораховані ризики доповнюється 

сильним прямим кореляційним зв’язком між індексом уникнення 

до 1 місяця від 1 до 3 
місяців
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місяців
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невизначеності та індексом дистанціювання від влади (R = 0,695). Прямий 

кореляційний зв’язок між індексами означає апріорне визнання соціальної 

нерівності та несправедливості в стосунках. Це обумовлює важливість статусу 

для мігрантів. Під час переговорів та укладення договорів про співробітництво 

велике значення для мігрантів з України буде мати ієрархія та чітка позиція 

щодо владності або підкорення між сторонами взаємодії. Доповнює 

розмежування організаційних культур високий рівень колективізму 

організаційної культури українських трудових мігрантів, що, зокрема, означає 

довіру виключно до лояльного оточення. 

На ефект взаємозв’язку схильності до ризиків з іншими показниками 

звернули увагу закордонні дослідники Т. Діл (Terrence E. Deal) і А. Кеннеді 

(Allan A. Kennedy). У моделі організаційної культури Т. Діла і А. Кеннеді, 

ставлення до ризиків не тільки має значення для розмежування організаційних 

культур, а й є критерієм їх типізації. Таким чином, можливе існування чотирьох 

моделей організаційної культури: культури «крутих хлопців» (англ. – tough guy 

macho culture), культури «як працюємо, так і відпочиваємо» (англ. – work hard, 

play hard culture), культури «роби ставку на свою організацію/компанію»  

(англ. – bet your company culture) та культури «процесу» (англ. – process  

culture) [116, с. 18-19].  

Культура «крутих хлопців» – це поєднання в діяльності високого ризику та 

швидкого зворотного зв’язку. Виходячи з того, що трудові мігранти з України 

налаштовані на помірні ризики та ретельний контроль за інформацією – це 

чужа для них модель організаційної культури. Спосіб діяльності, який 

спирається на високі ризики та швидку відповідь, більш притаманний 

індивідуалістам, яких дуже багато в організаційних культурах Великобританії 

та США. Це культура перманентного змагання, невеликої чутливості та 

прихованої емоційності. Потрапляння трудових мігрантів з України в таку 

культуру буде створювати їм додатковий дискомфорт та додаткові ризики. 
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Значний дискомфорт будуть відчувати трудові мігранти, орієнтовані на 

незначні ризики, в організаційних культурах, які роблять ставку на власну 

компанію. Це культура значного ризику та повільного зворотного зв’язку, яка 

характеризується вираженою орієнтацією на майбутнє. Носії цієї культури 

розважливі і щодо співробітників, і щодо клієнтів. Вони здатні перебувати 

значний період часу в ситуації невизначеності, мінімального зворотного зв’язку 

або його повної відсутності. Педантичність носіїв цієї культури більш 

характерна для організаційної культури континентальної Європи. Стійко 

утримуватися від компромісу та демпінгу – це те, чим також не можуть 

похвалитися трудові мігранти з України. Їм буде складно пристосуватися до 

правил неметушливого, але якісного бізнесу.      

Набагато ближчою для трудових мігрантів з України є модель незначного 

ризику та швидкого або повільного зворотного зв’язку. Значна частина 

трудових мігрантів з України охоче поділяє девіз «як працюємо, так і 

відпочиваємо». Можливість підтримувати високий рівень активності з відносно 

незначними ризиками є комфортною для тих, хто максимально орієнтується на 

споживача. Дуже комфортним аспектом цього типу культури є визначення 

успіху не стільки якістю послуг, скільки їхнім обсягом. Такий вид діяльності 

орієнтований на значну кількість дрібних справ, швидкість їх виконання та 

розрахунків за послуги. До цього типу культури дотична культура «процесу», 

яка орієнтована на незначні ризики та повільний зворотний зв’язок із 

замовником (працедавцем). Це типова культура майстра-виконавця, 

орієнтованого на вдосконалення процесу праці. Зосереджуючи свої зусилля на 

процесі праці, майстер-виконавець ретельно фіксує процес діяльності, 

підстраховуючи його з різних боків. Найбільшим ризиком цього типу 

організаційної культури є відсутність надійного зв’язку між результатом та 

винагородою.  

Модель Т. Діла і А. Кеннеді не є єдиною спробою пояснювати особливості 

організаційних культур через ризики. Згідно із поглядами Р. Рюттінгера 
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(Rolf Rüttinger), залежно від ризику та зворотного зв’язку існують чотири 

організаційні культури: культура торгівлі, спекулятивна, адміністративна, 

інвестиційна [145, с. 147-158]. Найбільш залежною від ризиків культурою є 

спекулятивна культура, або культура вигідних угод. Тут найбільш комфортно 

відчувають себе «круті хлопці» за типологією Т. Діла і А. Кеннеді.  

Ця культура є всюди, де укладаються вигідні угоди з цінними паперами, 

платіжними засобами, сировиною або фінансуванням ризикованих проектів. 

Головна стратегія спекулятивної культури – це швидке використання шансів, 

що надаються. Інша культура, яка спирається на значні ризики – це 

інвестиційна культура. Вона характеризується явно вираженою орієнтацією на 

майбутнє, яке є невизначеним. «Всі працівники готують інформацію обережно, 

ґрунтовно, наполегливо з урахуванням невизначеності, оскільки помилки 

мають жахливі наслідки» [131, с. 277]. Зрозуміло, що трудовим мігрантам з 

України, орієнтованим на уникнення невизначеності, адаптуватися та 

просуватися в межах цієї культури практично неможливо. 

Культура, яка характеризується незначним ризиком та швидким зворотним 

зв’язком, розвивається, в першу чергу, в торгових організаціях і організаціях зі 

збуту, в роздрібній торгівлі. Успіх у межах цієї культури вимірюється обсягом 

збуту, а не ризиком. Саме тут трудові мігранти, які уникають невизначеності та 

ризиків, мають реальний шанс зробити кар’єру. У межах цієї культури 

співробітники відчувають більш тісний зв’язок із власним колективом, аніж із 

цілим підприємством. Нарешті, четверту культуру, яка характеризується 

незначним ризиком та повільним зворотним зв’язком, Р. Рюттінгер називає 

адміністративною. На тлі незначного ризику і повільного зворотного зв’язку 

стратегічний напрям цього типу культури – обслуговування та сервіс. Головні 

вимоги до працівників – акуратність, обережність та толерантність. Для 

трудових мігрантів з України це реальний шанс працювати без зайвих ризиків 

та внутрішнього дискомфорту. Але для безпроблемної праці за кордоном у 

межах цієї культури необхідно бути компетентним у традиціях та ритуалах 
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приймаючої країни. Недостатній рівень міжкультурної компетентності 

трудових мігрантів може стати реальною перешкодою на їхньому шляху. 

Якщо Р. Рюттінгер бачить причину уникнення невизначеності та ризиків у 

протиставленні професійної компетентності з прагненням до більшої поваги 

(статусу), то колектив науковців під керівництвом Г. Хаєта побачив її в 

опозиції культур Заходу та Сходу. Згідно з їхньою концепцією, ознаками різних 

організаційних культур є полярні опозиції: культура Заходу – культура Сходу, 

колективізм – індивідуалізм, інтеграція – диференціація, визначеність та 

надійність – невизначеність та ризик, відповідальність усіх (або 

безвідповідальність) – відповідальність кожного.  

Згідно із думкою дослідників, вибір визначеності та надійності або  

невизначеності та ризиків формує численні види організаційних культур: 

«культура влади, культура ролі і правил, культура колегіальності, культура 

великої сім’ї, культура «творчі команди», культура «зірки», культура завдань, 

культура конкуренції» та ін. [166]. Вибір між надійністю та невизначеністю 

визнається визначальним для організаційної культури, але питання про вплив 

об’єктивних та суб’єктивних чинників готовності до міграції залишається 

відкритим.   

Дослідження О. Блинової доводять, що готовність до міграції є 

інтегрованим утворенням, яке поєднує суб’єктивну установку на зміну місця 

проживання з об’єктивними умовами. «Впливають на виникнення й 

формування міграційної готовності об’єктивні умови (оцінка соціально-

політичної та економічної ситуації в країні), криза ідентичності як 

усвідомлення розбіжності між реальною життєвою ситуацією людини та її 

намірами, планами, бажаннями; життєві цінності та особистісні особливості» 

[19, с. 12]. Дуже важливо, що міграційна готовність обумовлюється 

протиріччям між прагненням до задоволення базових потреб та нездатністю 

знайти реалізації їх у своїй країні. Готовність до міграції сигналізує про 

неможливість вибору життєвої стратегії на самореалізацію в Україні та 
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припущення про можливість такого вибору за кордоном. Отже, готовність до 

міграції трудових мігрантів з України визначається переважно факторами 

виштовхування. Припущення про можливість самореалізації за кордоном є 

досить ризикованим.  

З метою з’ясування стану міграційної готовності осіб, О. Блиновою було 

опитано 159 респондентів, які звернулися за консультацією щодо можливості 

працевлаштування за кордоном. Завдяки опитуванню встановлено, що 

респонденти поділяються на 2 групи за рівнем міграційної готовності. Першу 

групу становлять «особи з низьким рівнем міграційної готовності, тобто ті, хто 

на основі отриманої інформації щодо праці за кордоном, досить складно 

приймають рішення їхати чи не їхати, більш чітко усвідомлюють негативні 

наслідки трудової міграції» [19, с. 20]. Їхня частина досягає 2/3 від загальної 

кількості опитаних. Готовність уникати небезпеки змушує потенційних 

трудових мігрантів вагатися або відкладати остаточне рішення. Особи з більш 

високим рівнем міграційної готовності складають іншу групу опитаних. Серед 

них ті, хто готові працювати за кордоном майже на будь-яких умовах (8,2%). 

Ще 37,2% респондентів повідомили про свою готовність до міграції, але 

активно збирають додаткову інформацію щодо працевлаштування за кордоном. 

До цієї групи належать ті, кого можна віднести до потенційних трудових 

мігрантів, які намагаються уникати невизначеності та ризиків, не помічаючи їх.  

Важливим аспектом готовності до міграції серед частини опитаних 

потенційних трудових мігрантів є патерналістські настрої. Встановлено, що 

10,3% респондентів одразу після закінчення навчального закладу  

не працюють, перебувають на обліку в статусі «безробітний» та 

відповідальність за працевлаштування перекладають на державу. Це свідчить 

про високу ймовірність їхньої належності до культури, яку Р. Рюттінгер 

класифікував як адміністративну і яка існує на тлі незначного ризику і 

повільного зворотного зв’язку. Готовність цієї частини потенційних трудових 

мігрантів до уникнення ризиків буде сприяти їхньому працевлаштуванню на 
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добре захищену, але, скоріш за все, непрестижну працю у сфері обслуговування 

та сервісу. Водночас 22,6% опитаних респондентів оцінюють працю за 

кордоном як принизливу для національної та людської гідності українців.  

Низька готовність трудових мігрантів з України до міграційних ризиків та 

високий індекс уникнення невизначеності є фактором стримування 

традиційних соціальних небезпек. Але це не рятує від нових соціальних ризиків 

постіндустріального суспільства. Існують дослідження щодо «відтоку мізків». 

Це явище є соціальною загрозою для України, але практично не досліджується. 

Кваліфіковані інженери, лікарі, фахівці у сфері ІТ, вчителі та агрономи, 

долучившись до міграції, сприяють «відтоку мізків» з країни. «Цей процес 

може супроводжуватися втратою кваліфікації (втратою навичок), через те що 

кваліфіковані трудові мігранти часто займаються трудовою діяльністю, яка 

потребує нижчої кваліфікації» [91, с. 40]. Трудові мігранти з України занадто 

часто працюють на посадах, нижчих за їхній рівень кваліфікації і, отже менш 

продуктивно, ніж вони могли б працювати, що призводить до так званого 

«марнотратства мізків» (англ. – brain waste). Наскільки марнотратство мізків 

створює соціальну небезпеку, які механізми появи цього явища та яка 

методологія здатна з’ясувати це – є відкритим питанням.  

Одне із найавторитетнішних крос-національних досліджень марнотратства 

мізків реалізоване Світовим банком у 2005 році. В межах дослідження 

опубліковане порівняння розбіжностей у кар’єрах мігрантів із різних країн 

світу, які працюють у США. Провідні експерти Світового банку у доповіді 

«Марнотратство мізків? Освічені іммігранти на ринку праці США» (Brain 

Waste? Educated Immigrants in the US Labor Market) прийшли до висновку, який, 

на думку Я. Пилинського, є повчальним для трудових мігрантів з України. 

Трудові мігранти із країн, які недавно долучилися до світового ринку праці та 

беззастережно переймають і впроваджують досвід інших країн, «ризикують, не 

запозичивши і не впровадивши справді корисне «чуже», розгубити і втратити 

не таке вже й погане «своє» [117, с. 238]. Ця загроза ще не ідентифікується, але 
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відчувається трудовими мігрантами з України на емоційному рівні як 

приниження національної та людської гідності українців, як відчуття 

другорядності (другосортності) на закордонному ринку праці.  

Як показують результати дослідження Світового банку, загроза 

марнотратства мізків для мігрантів із неангломовних країн у США у 

середньому на 11% більша, аніж для мігрантів із колишніх британських колоній 

– Канади, Індії, Єгипту, Нігерії. Встановлено, що імовірність одержати 

кваліфіковану роботу в англомовного індуса у 2005 році становила від 69 до 

80% , а в іспаномовного мексиканця лише від 24 до 43%. У той же час шанс 

одержати кваліфіковану роботу в США у трудових мігрантів з України та 

інших країн Східної Європи, що мають освіту на рівні бакалавра, – 

від 35 до 55%.  

Може здатися, що загроза марнотратства мізків трудових мігрантів з 

України випливає з недостатнього знання іноземних мов трудовими мігрантами 

і може вважатися тимчасовою перешкодою, яку легко подолати. В контексті 

адміністративного типу організаційної культури, до якої належить більшість 

трудових мігрантів з України, будь-яка тимчасова перешкода здатна 

перетворитися у соціально небезпечне явище зі значним кумулятивним 

ефектом для різних інститутів суспільства. 

Соціальні загрози марнотратства мізків трудових мігрантів з України 

мають значний кумулятивний ефект як для економіки країни, так і для системи 

освіти. Для економіки України неналежне використання праці освічених 

трудових мігрантів – «це і невиплачені податки, і неповне споживання, і 

невиплачені страхові внески тощо. І хоча підрахунки втрат не такі вже й прості, 

проте, як вважають дослідники, мова йде не про десятки, а про сотні мільйонів 

доларів лише прямих матеріальних втрат» [117, c. 242]. Це новий тип 

небезпеки, до якої не готові ні самі трудові мігранти, ні їх дослідники. 

Традиційною загрозою для економіки України вважається ухилення 

міжнародними трудовими мігрантами від сплати податків та нелегальне 



155 

 

працевлаштування. Закордонні дослідники трудової міграції пропонують 

радикально модернізувати політику інтеграції високоосвічених мігрантів у 

країнах перебування. Для цього запроваджується інституційне оцінювання 

знань та навичок трудових мігрантів із боку держави та недержавних 

професійних спілок, пропонується ширше залучати до співпраці можливих 

посередників з працевлаштування за кордоном та громадські організації різного 

рівня.  

Соціальна небезпека марнотратства мізків загрожує всій національній 

системі освіти. Низька імовірність одержати кваліфіковану роботу за кордоном 

та неналежне використання праці освічених трудових мігрантів вимагає від 

навчальних закладів України певних гарантій, які останні не можуть надавати. 

На думку дослідників Світового банку, «вищі навчальні заклади при високій 

вартості освіти ризикують залишитися без студентів і зовсім припинити своє 

існування, якщо повернення витрачених грошей студентам не буде якимось 

чином гарантоване» [117, c. 243]. Трудові мігранти з України ризикують, 

отримуючи освіту в навчальних закладах власної країни. Уникнення цих 

ризиків штовхає їх на отримання освіти у країнах перебування, що створює 

соціальні загрози у сфері «академічної мобільності» [150].  

Цей аспект нових соціальних загроз не є таким очевидним, як традиційні 

соціальні загрози, і оцінюється двояко. З одного боку, дослідники відзначають 

позитивний вплив академічної мобільності на формування навичок комунікації, 

соціальної та міжкультурної компетентності та культурної обізнаності. З 

другого боку, «залучення освічених мігрантів може мати за наслідок «відплив 

мізків» для країн походження студентів, у тому числі і для України, а в 

контексті приєднання України до Болонського процесу загроза втрати 

людського капіталу під час навчання, стажування та різноманітних програм 

посилюється» [150, с. 104]. 

Таким чином, готовність трудових мігрантів до невизначеності і ризиків не 

відповідає зростанню міграційних настроїв економічно активного населення 
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України. Це обумовлюється належністю трудових мігрантів з України до типів 

організаційної культури, що орієнтовані на незначні ризики та повільний 

зворотний зв’язок із замовником (працедавцем). Тому переважна більшість 

трудових мігрантів з України приймає недостатньо мотивовані рішення щодо 

праці за кордоном і, намагаючись уникнути ризиків, наражається на нові 

ризики. Завдяки особливостям організаційної культури трудові мігранти з 

України ризикують опинитися у другому або третьому секторі світового ринку 

праці. Це створює загрози втрати вагомої частини компонентів компетентності 

та ініціативності, впевненості в собі, здатності приймати самостійні рішення, 

шукати та використовувати зворотний зв’язок із оточенням у країнах 

перебування. Праця трудових мігрантів у другому або у третьому секторі 

небезпечна втратою життєвої стратегії на самореалізацію. Соціальні ризики 

міжнародних трудових мігрантів проявляються через недооцінку шкоди та 

переоцінку власних шансів на успіх у приймаючих країнах та створюють 

соціальні загрози на мікросоціальному і макросоціальному рівнях. 

 

3.2. Уявні перешкоди потенційних мігрантів та дисбаланс 

компетентності досвідчених трудових мігрантів з України 

Орієнтація певної частки трудових мігрантів з України на незначні ризики 

та повільний зворотний зв’язок із замовником (працедавцем) зменшує їхні 

шанси на самореалізацію та спрямовує вибір життєвої стратегії на 

пристосування та адаптацію. Але це не зменшує потребу міжкультурної 

комунікації у країнах перебування. Навпаки, поширеність зайнятості трудових 

мігрантів з України у сфері обслуговування та сервісу вимагає знання та 

навичок толерантної поведінки в умовах іншокультурних норм. На думку 

Р. Кравець, в умовах глобалізації «міграція та інтеграція іноземців висувають 

нові вимоги до вирішення повсякденних ситуацій, особливо в сфері 

професійної діяльності. Виникає необхідність розпізнавати культурні 

відмінності, розуміти їхнє значення, розвивати усвідомлення того, що 
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етнокультурна специфіка системи цінностей особистості впливає на такі 

психологічні процеси, як сприйняття, мислення, поведінку» [59, с. 112]. 

Налагодження плідної співпраці трудових мігрантів неможливе поза 

взаємоповагою, визнанням відмінностей між рідною та іноземною культурами. 

Це можливо тільки завдяки певному рівню міжкультурної компетентності. 

Термін «міжкультурна компетентність» сформувався в результаті 

розширення семантичного поля терміна «лінгвістична компетентність», 

запровадженого Н. Хомським (Noah Chomski) у праці «Аспекти теорії 

синтаксису», виданій у Кембриджі у 1965 році. Міркування Н. Хомського 

виходять з відмінності «між компетенцією/компетентністю/знанням своєї мови 

мовцем-слухачем і вживанням/реальним використанням мови в конкретних 

ситуаціях» [170, с. 9]. Він констатує, що саме по собі вживання мови або 

прояви толерантності не можуть бути безпосереднім відображенням 

міжкультурної компетентності. Завжди існують відхилення від норм, правил і 

культурних зразків, які треба оцінювати не тільки як некомпетентність того, 

хто розмовляє або слухає, а як «породжуючі правила мови» («лінгвістичні 

універсалії»), що здатні приписувати реченням відмінну інтерпретацію. «Це 

означає, що породжуючі правила мови приписують цим реченням 

інтерпретацію» [170, с. 17].  

Згідно із Н. Хомським, недостатня компетентність здатна викликати нові 

небезпеки у міжкультурній комунікації. Для прикладу дослідник використовує 

речення «flying planes can be dangerous», якому, залежно від рівня 

компетентності того, хто слухає, може бути приписано два різних рівня 

небезпеки: «літаки, що літають, можуть бути небезпечними» або «пілотування 

літаків може бути небезпечним». Але на рівні поведінки подвійна інтерпретація 

таких мовних неоднозначностей, як правило, не відбувається. Запропоноване 

речення буде «представлене відповідним чином в організованому контексті, і 

той, хто слухає, негайно проінтерпретує його єдиним чином і не виявить 

неоднозначності» [170, с. 24]. Отже, процедура приписування на рівні 
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поведінки відбувається як уникнення невизначеності. Це дозволяє зробити 

припущення про можливість впливу недостатньої міжкультурної 

компетентності на створення уявних перешкод за допомогою приписування 

нових сенсів. Відкритим залишається питання щодо значення уявних перешкод 

у створенні невизначеності та ризиків.  

Т.ворчий потенціал міжкультурної компетентності виявляється у різний 

спосіб і є об’єктом дослідження широкого наукового дискурсу. Згідно із 

Р. Кравець, «дослідники визначають міжкультурну компетентність як «погляд і 

проникнення у чужу культуру» (Г. Нейнер), «досвід спільного міжкультурного 

взаємобуття, синергії» (М. Томас), «позитивне ставлення до присутності в 

суспільстві різних етнокультурних груп» (Т. Грушевицька), «комплекс 

соціальних навичок і здібностей» (Ю. Рот, Г. Коптельцева), «інтеграційну 

якість особистості» (І. Переходько), «інтегральне особистісне утворення» 

(Т. Парфьонова), «сукупність знань, навичок і вмінь, загальних для всіх 

учасників спілкування, необхідних для досягнення взаєморозуміння» 

(О. Садохін) тощо» [59, с. 114]. Визначення О. Садохіна максимально 

наближене до розгорнутого тлумачення компетентності у праці Дж. Равена 

«Компетентність в сучасному суспільстві: виявлення, розвиток і реалізація».  

Згідно із Дж. Равеном, «компетентність складається з великої кількості 

компонентів, багато з яких скоріше відносно незалежні один від одного. Деякі 

компоненти відносяться скоріше до когнітивної сфери, інші – до емоційної, і 

що ці компоненти компетентності можуть значною мірою замінювати один 

одного як складові ефективної поведінки» [133, с. 253].  

До когнітивних складових компетентності Дж. Равен відносить 

«планування або визначення можливих перешкод на шляху до досягнення цілі» 

[133, с. 253]. Згідно із дослідженням Н. Кіш, незважаючи на розходження думок 

учених щодо понять «бар’єри» і «перешкоди», «типовим для багатьох 

досліджень є визначення основних категорій бар’єрів у міжкультурній 

комунікації: мовні бар’єри − неспроможність висловити думку у зв’язку з 
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недосконалим знанням мови; бар’єри сприйняття – відмінності світоглядів, 

менталітетів; бар’єри, зумовлені впливом культури – непорозуміння через 

культурні цінності; бар’єри як результат невербальної комунікації, вражень, 

дистанції (інтимної, особистої, соціальної, публічної)» [58, с. 88].  

Таким чином, перешкода (бар’єр), яка є важливим поняттям тезауруса 

соціологічного вивчення безпеки, визнається важливим складовим елементом 

компетентності та міжкультурної комунікації. Разом з тим «наявність і 

подолання бар’єрів у міжкультурній комунікації визначають і підвищують 

рівень соціокультурних компетентностей особистості, оскільки ставлять її 

перед необхідністю отримання нових знань про культуру партнерів, змушують 

її вдосконалювати власні комунікативні навички, розвивати здатність відчувати 

особливості і менталітет чужої культури» [58, с. 88]. Визначення можливих 

перешкод дозволяє міжнародним трудовим мігрантам з України передбачати 

перспективи спілкування з представниками культур країни перебування. На 

відміну від ризиків та загроз, перешкоди у міжкультурних комунікаціях треба 

розглядати як найбільш ефективний індикатор дослідження всієї системи 

безпеки. Ідентифікація перешкод максимально доступна для всіх груп 

респондентів і викликає мінімальні розходження тлумачення та 

неоднозначності інтерпретацій. 

Розгорнуте тлумачення компетентності Дж. Равеном спирається на 

розгалужений перелік компетенцій та ототожнення компетенцій з 

«мотивованими здатностями» або «ініціативою». Серед 39 компетенцій 

декілька стосуються готовності до ризиків у міжкультурній комунікації, 

зокрема, «готовності покладатися на суб’єктивні оцінки і йти на помірний 

ризик» [133, с. 286]. Готовність іти на ризик у контексті компетентнісного 

підходу тлумачиться як ефективна «у тому єдиному випадку, коли індивід 

здатний оцінювати результати своїх дій, використовувати цю інформацію для 

внесення коректив і вирішувати проблеми, які виникають у процесі 

комунікації» [133, с. 286]. Отже, у контексті компетентнісного підходу 
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знаходить підтвердження визначення ризиків як оцінки результатів своїх дій, а 

готовність йти на ризик тлумачиться як здатність вчитися на пережитих 

життєвих ситуаціях, управляти новою ситуацією та проявляти певну гнучкість. 

Підтвердження у респондентів цих здатностей може бути засобом вимірювання 

поведінкового (вольового) аспекту міжкультурної компетенції. 

У контексті компетентнісного підходу, готовність іти на ризик 

тлумачиться як така, що приносить більше користі, аніж «пошук завчасних 

гарантій безсумнівного успіху обраного способу діяльності. Пошук апріорних 

гарантій душить ініціативу й активність, особливо якщо дотримуватися думки, 

що більш ганебно діяти і зазнати невдачі, аніж не діяти зовсім»  

[133, с. 286-287]. Це безпосередньо торкається орієнтації трудових мігрантів з 

України на уникнення невизначеності та ризиків, яка встановлена за допомогою 

компаративного аналізу організаційних культур. Таким чином, дослідження 

міжкультурної компетентності здатне надати додаткові аргументи щодо 

готовності українських трудових мігрантів до невизначеності ризиків. 

Наше дослідження спирається на припущення про те, що недостатній 

рівень міжкультурної компетентності сприяє приписуванню уявних перешкод 

та створює підґрунтя для уникнення невизначеності та ризиків. Перевірка 

гіпотези здійснена в межах програми дослідження міжкультурної 

компетентності трудових мігрантів, яка була реалізована міжнародним 

дослідницьким колективом за участі автора цієї роботи.  

Для емпіричного етапу дослідження була розроблена анкета. Формат 

питань у першій частині опитувальника був спільним для всіх учасників 

програми і був призначений для оцінки міжкультурної компетентності 

мігрантів та потенційних мігрантів, які працюють або збираються працювати за 

кордоном. Спільна частина анкети також містила 5-бальну шкалу, де «5» балів 

означають оцінку «дуже важливо», а «1» – «зовсім не важливо». Питання 

першої частини анкети поділені на блоки, які були призначені для визначення 

частоти спілкування з іноземними громадянами та географії міжкультурних 
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контактів респондентів, визначення каналів обміну інформації із закордонними 

партнерами. Друга частина анкети присвячена питанням, які є важливими для 

кожної країни-учасниці. Українська частина анкети була спрямована на 

вивчення перешкод, які постають перед міжнародними трудовими мігрантами, 

оцінку найбільш важливих знань про історичні та соціальні явища країни, 

визначення засобів спілкування з іноземними партнерами, вимірювання 

частоти звернень до іноземних джерел врегулювання робочих ситуацій (див. 

додаток Б та В). 

Для оцінки масштабу внутрішньої узгодженості питань було використано 

коефіцієнт альфа-Кронбаха, який розраховувався в пакеті програм PSPP. Для 

більшості відповідей на питання анкети коефіцієнт альфа-Кронбаха виявився не 

нижчим за 0,85, що вказує на внутрішню узгодженість використаних 

показників (див. додаток Г). 

Мета дослідження – з’ясувати відмінності у сприйнятті перешкод та 

ризиків, які виникають у процесі трудової діяльності за кордоном, 

досвідченими і потенційними трудовими мігрантами з України в межах 

пізнавальних, поведінкових і емоційних складових їхньої міжкультурної 

компетентності. Досягнення визначеної мети припускає вирішення таких 

завдань: 

1) ідентифікувати трудових мігрантів з України, які мають досвід праці 

за кордоном, та потенційних трудових мігрантів, які не працювали за кордоном, 

але мають такі наміри; 

2) оцінити значення мовного бар’єра із громадянами приймаючих країн 

для досвідчених та потенційних трудових мігрантів з України; 

3) оцінити ризики етнокультурної трансформації та перспективи 

маргіналізації трудових мігрантів з України; 

4) визначити наслідки ймовірного дисбалансу між когнітивними, 

емоційними та вольовими складовими міжкультурної компетентності трудових 

мігрантів з України. 
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Методом збору інформації було обрано комбінацію поштового опитування 

з використанням e-mail-адрес експертів у галузі міжнародної трудової міграції 

та онлайн-опитування у соціальних мережах Інтернет. Опитування відбулося в 

період з 25.01 до 24.02. 2015 року. Для опитування був створений майданчик на 

платформі соціологічних досліджень SurveyMonkey. За допомогою системи 

SurveyMonkey відбулася розсилка лінка електронної анкети на 2500 E-mail 

адрес. Оскільки «повернення електронних листів» (участь респондентів на 

першому етапі дослідження) склало 19,1%, лінки з анкетою були розміщені у 

соціальних групах Ужгорода, Києва та Луганська, Інтернет-мережі Facebook та 

Google+. Ця географічна локалізація визначалася такою логікою – вказані 

регіони являють собою певний градієнт за часткою трудових мігрантів.  

Так, Закарпаття має значні особливості у вимірі міграційних процесів, 

серед яких виділимо такі: історичні особливості формування населення регіону 

та його етнокультурний склад істотно сприяють інтенсивним транскордонним 

комунікаціям, які посилюються завдяки малому прикордонному руху та 

лібералізації міграційного режиму країн ЄС; географічне положення регіону 

формує майже виключну орієнтацію на західний вектор зовнішньої міграції; 

економічно-господарський «профіль» регіону сприяє масштабним міграційним 

переміщенням трудових мігрантів, адже тут (особливо в гірських районах) 

гострою є проблема безробіття та низьких доходів населення. Врешті, у 

всеукраїнському масштабі Закарпаття помітно різниться від решти регіонів у 

сенсі ваги фінансових переказів трудових мігрантів у господарському житті 

регіону.  

Як зазначає О. В. Позняк, у той час як в цілому в Україні відношення 

надходжень від трудових мігрантів до наявного доходу населення становить 

близько 3%, то у Закарпатській області воно перевищує 23% (а у центральних 

та східних регіонах близько 1,5%) [121]. Окрім того, у сферу трудової міграції 

за кордон включено від 20% до 25% працездатного населення регіону [49].  
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 Процес опитування контролювався методом подвійної вибірки за 

показниками статі та віку респондентів. Опитування було зупинене, коли 

показники статі та віку в цільовій групі респондентів стабілізувалися на рівні, 

що відповідає показникам генеральної сукупності.    

В опитуванні взяв участь 841 респондент. Серед них 347 респондентів, або 

41,26% від загальної кількості всіх опитаних, належать до цільової групи 

дослідження, тобто виїжджали на роботу за кордон. До контрольної групи 

дослідження належать 347 респондентів, які ніколи не виїжджали на роботу за 

кордон. Під час опитування 147 респондентів, або 17,48% від загальної 

кількості опитаних, не дали відповіді на запитання про частоту виїзду на роботу 

за кордон. Вони не були вибракувані від масиву опитаних через те, що серед 

них була частина респондентів, які визнали свою працю за кордоном за 

допомогою додаткових запитань та визначення їх реального місцеположення за 

допомогою IP-адреси. Група респондентів, яка ухилялася від відповідей на 

запитання про частоту виїзду на роботу за кордон, могла бути корисною для 

більш повного аналізу ризиків трудових мігрантів. Перевірка статистичної 

достовірності порівняння респондентів цільової і контрольної груп 

респондентів відбувалася за допомогою t-критерію Стьюдента для порівняння 

середніх. Відмінності виявилися статистично значущими на рівні 

p=0,01(див. додаток Г). 

Вибіркова сукупність складається із 53,31% респондентів жіночої та 

46,69% респондентів чоловічої статі, що відповідає розподілу за статтю 

генеральної сукупності. Розподіл за статевою ознакою у контрольній групі 

респондентів становить 63,82% респондентів жіночої та 37,18% респондентів 

чоловічої статі, що відображає загальну тенденцію більшої активності жінок 

під час опитування. Розподіл за статевою ознакою в групі, яка не відповіла на 

запитання частоти виїзду на роботу за кордон, складає 56,46% респондентів 

жіночої та 43,54% респондентів чоловічої статі. Треба відзначити, що немає 

жодної анкети, де не була б вказана стать респондента (табл. 3.6). Це може 
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свідчити про високий рівень зацікавленості респондентів у наданні відповідей 

на запитання анкети. 

Таблиця 3.6 

Розподіл опитаних за статтю (N, %) 

Стать Цільова група 
Контрольна 

група 

 

Не відповіли на 

питання 

 

Разом 

Жінки 185 

53,31% 

218 

63,82% 

83 

56,46% 

486 

57,79% 

Чоловіки 162 

46,69% 

129 

37,17% 

64 

43,54% 

355 

42,21% 

Разом 
347 

100,0% 

347 

100,0% 

147 

100,0% 

841 

100,0% 

Джерело: дані авторського дослідження 

 

Розподіл респондентів за віком у цільовій групі в цілому відповідає 

демографічній структурі генеральної сукупності. Невеликий зсув у кількості 

молоді до 25 років у контрольній групі респондентів не може значно вплинути 

на результат її порівняння з цільовою групою. Респонденти всіх інших вікових 

груп представлені у масиві даних пропорційно. Кількість пропущених анкет 

при відповіді на запитання про вік не перевищує 1% від загальної кількості 

опитаних респондентів (табл. 3.7).  

Найбільш складним моментом дослідження стала процедура 

ідентифікації респондентів за місцем праці. За кордоном місце своєї праці 

вказали 83 респонденти, або 23,92 % від кількості респондентів цільової групи 
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та 9,99% від загальної кількості опитаних. Географія трудових міграцій 

опитаних респондентів включає 22 країни: 12 осіб (14,46%) працюють у Росії, 

11 осіб (13,25%) – у Чехії, 7 осіб (8,43%) – у Польщі, 6 осіб (7,23%) – у 

Словаччині, по 5 осіб працюють в Австрії, Німеччині та США. 

Таблиця 3.7 

Кростабуляція віку респондентів та належності  

до цільової і контрольної групи (N, %) 

Вік 
Цільова 

група 

Контрольна 

група 

 

Не відповіли 

на питання 

Разом 

До 25 років 
103 

29,68% 

155 

44,67% 

69 

49,29% 

327 

39,21% 

Від 25 до 35 

років 

91 

26,22% 

76 

21,90% 

30 

21,43% 

197 

23,62% 

Від 35 до 50 

років 

94 

27,09% 

71 

20,46% 

22 

15,71% 

187 

22,42% 

Більше 50 років 
59 

17,01% 

45 

12,97% 

19 

13,57% 

123 

14,75% 

Разом 
347 

100,0% 

347 

100,0% 

140 

100,0% 

834 

100,0% 

Джерело: дані авторського дослідження. 

 

Крім того, серед респондентів є трудові мігранти з Угорщини, Іспанії, 

Італії, Франції, Бельгії, Білорусі, В’єтнаму, Великобританії, Індії, Канади, 

Нідерландів, Румунії, Туреччини, Чорногорії та Швейцарії. Кількість 
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респондентів цільової групи, місце праці яких знаходиться за кордоном, склала 

лише 15,85%. Усі інші респонденти, що працюють за кордоном, належать до 

двох груп: 1) ті, хто не відповів на запитання про частоту виїзду на роботу за 

кордон (7,48%); 2) респонденти контрольної групи (4,90%), які стверджують, 

що взагалі не виїжджають на роботу за кордон (табл. 3.8). 

Таблиця 3.8 

Кростабуляція відповідей на запитання про місце трудової діяльності  

та приналежності до цільової чи контрольної групи (N, %) 

Місце трудової 

діяльності 

Цільова 

група 

Контрольна 

група 

 

Не відповіли 

на питання 

 

Разом 

В Україні 286 

82,42% 

321 

92,51% 

62 

42,17% 

669 

79,55% 

За кордоном 55 

15,85% 

17 

4,90% 

11 

7,48% 

83 

9,86% 

Не вказано 4 

1,15% 

8 

2,31% 

72 

48,98% 

84 

9,99% 

Не веде 

трудову 

діяльність 

2 

0,58% 

1 

0,29% 

2 

1,36% 

5 

0,60% 

Разом 
347 

100,0% 

347 

100,0% 

147 

100,0% 

841 

100,0% 

Джерело: дані авторського дослідження. 
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 Відповіді групи респондентів, які визнали, що працюють за кордоном, але 

ніколи не виїжджали за кордон із метою працевлаштування, можна пояснити 

по-різному. По-перше, вони можуть належати до постійних трудових мігрантів 

або емігрантів, які давно працюють за кордоном України. По-друге, вони 

можуть бути, наприклад, фахівцями з ІТ-технологій та працювати онлайн, не 

перетинаючи кордонів України. Згідно із результатами дослідження сайту ІТ-

рекрутингу Topsdev, кількість індивідуальних анкет ІТ-фрілансерів з України 

становить понад 120 тисяч. За результатами дослідження Freelancehunt, 

проведеного у 2015 році, «лідером серед регіонів стала Київська область, в якій 

зосереджено 36% фрілансерів країни. При цьому основна частина з них (90%) 

зосереджені в столиці» [137, c. 41]. Зауважимо, що найбільша частка відмов від 

відповіді на запитання щодо поїздок на роботу за кордон припадає саме на Київ 

та Київську область. Їх одностайне небажання відповідати на запитання анкети 

може бути мотивоване бажанням уникнути зайвих ризиків. 

Таблиця 3.9 

Кростабуляція місця перебування за IP-адресою  

та приналежності до цільової чи контрольної групи (N, %) 

Місце 

перебування за 

IP-адресою  

Цільова 

група 

Контрольна 

група 

 

Не відповіли 

на запитання 

 

Разом 

В Україні 324 

93,27% 

343 

98,85% 

137 

93,20% 

804 

95,60% 

За кордоном 23 

6,73% 

4 

1,15% 

10 

6,80% 

37 

4,40% 

Разом 
347 

100,0% 

347 

100,0% 

147 

100,0% 

841 

100,0% 

Джерело: дані авторського дослідження. 
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За допомогою аналізу IP-адрес респондентів було встановлено, що серед 

тих, хто не відповів на запитання про частоту виїзду на роботу за кордон, за 

кордоном перебували 10 респондентів, або 6,80% від кількості тих, хто не дав 

відповіді на запитання про частоту таких поїздок. Цей показник майже 

збігається з часткою респондентів цільової групи, які під час опитування були 

за кордоном України (табл. 3.9). Розбіжності між групами за статевою ознакою 

складають від 0% до 0,20%. У той же час розбіжність із показниками 

контрольної групи перевищує 5%.   

Таблиця 3.10 

Кростабуляція статі респондентів та місця трудової діяльності (N, %) 

Стать 
Працюють в 

Україні 

Працюють за 

кордоном 

 

Не вказали 

місце праці 

 

Разом 

Жінки 
395 

81,27% 

 44 

9,06% 

45 

9,26% 

484 

100,0%  

Чоловіки 
274 

77,17% 

 39 

10,99% 

 39 

10,99% 

352 

100,0% 

Разом 
669 

79,56% 

83 

9,86% 

 84 

9,86% 

836 

100,0%     

Джерело: дані авторського дослідження. 

 

Відмінність за віковою ознакою поміж цільовою групою та групою 

респондентів, які не відповіли на запитання про працю за кордоном, значною 

мірою збігається. Невелику розбіжність між групами можна пояснити тим, що 7 

респондентів із групи середнього віку, яка не вказала своє місце роботи за 

кордоном, не захотіли вказувати свій вік (табл. 3.11). Респонденти, які не 
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відповіли на запитання про роботу за кордоном, мають високий рівень 

освіченості. 47,05% мають освітньо-кваліфікаційний рівень магістра, а 5,88% 

мають наукові ступені кандидатів наук. 35,14% респондентів цієї групи 

мешкають у країнах Центральної Європи, 16,22% – у Росії, 13,51% – у країнах 

Західної Європи, 8,11% – у США і Канаді. Суттєвою розбіжністю між цільовою 

групою та групою респондентів, які не відповіли на запитання про працю за 

кордоном, стало місце проживання. Згідно із результатами опитування, цільова 

група міжнародних мігрантів мешкає переважно у західному регіоні України, а 

переважна більшість респондентів групи, у якій не відповіли на запитання про 

роботу за кордоном (55,95%), вказали місцем свого проживання місто Київ.  

 

Таблиця 3.11 

Кростабуляція віку респондентів та місця трудової діяльності (N, %) 

Вік 
Працюють в 

Україні 

Працюють за 

кордоном 

Не вказали 

місце праці 
Разом 

До 25 років 
265 

81,04% 

 29 

8,87% 

31 

9,26% 

325 

100,0%  

Від 25 до 35 

років 

158 

80,20% 

 15 

7,61% 

 22 

11,17% 

195 

100,0% 

Від 35  

до 50 років 

153 

81,82% 

24 

12,83% 

10 

5,35% 

187 

100,0% 

Більше  

50 років 

93 

75,62% 

15 

12,19% 

14 

11,35% 

122 

100,0% 

Разом 
669 

80,22% 

83 

9,95% 

 77 

9,23% 

829 

100,0%     

Джерело: дані авторського дослідження. 
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У блок запитань про перешкоди спілкування з мешканцями приймаючих 

країн було вбудоване запитання для оцінки ними важливості мовного бар’єра. 

Було виявлено подібність відповідей трудових мігрантів, які вказали та які не 

вказали приймаючу країну. Зокрема, подібність виявляється у невизнанні 

недостатнього володіння мовою приймаючих країн. Жоден респондент із групи 

досвідчених трудових мігрантів не погодився щодо того, що недостатнє знання 

мови є перешкодою у спілкуванні з іноземними роботодавцями. Недостатнє 

знання мови приймаючої країни визнали лише ті респонденти, які мають 

невеликий досвід праці за кордоном або зовсім не мають досвіду праці за 

кордоном. Позиції досвідчених та потенційних трудових мігрантів і тих, хто не 

має ні досвіду роботи за кордоном ні таких намірів, значно різняться і щодо 

уявлень про інші перешкоди у спілкуванні з іноземними роботодавцями. 

Зокрема, ті, хто ніколи не працював за кордоном, визнають основною 

перешкодою спілкування з іноземними роботодавцями дефіцит навичок 

спілкування, а досвідченим трудовим мігрантам дефіцит навичок спілкування 

не видається настільки істотною перешкодою (табл. 3.12).  

Відповіді на запитання щодо здатності спілкуватися іноземною мовою у 

професійній діяльності, показали, що більш висока оцінка своєї здатності 

спілкуватися іноземною мовою у професійній діяльності характерна для 

респондентів із меншим досвідом праці за кордоном. Майже третина 

респондентів із групи потенційних трудових мігрантів повністю згодні щодо 

своєї здатності спілкуватися іноземною мовою. Рівень повної впевненості у 

власних здібностях спілкування іноземною мовою дещо нижчий (26,51%), але 

це майже вдвічі більше, аніж показник впевненості у можливості спілкуватися 

іноземною мовою тих респондентів, які ніколи не працювали за кордоном.  

Висока оцінка потенційними мігрантами своєї здатності спілкуватися 

іноземною мовою у професійній діяльності пов’язана з низькою оцінкою 

важливості знання іноземної мови у робочому середовищі. 
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Таблиця 3.12 

Основні перешкоди у спілкуванні з іноземними роботодавцями (N, %) 

Що є перешкодою у 

спілкуванні з 

іноземними 

роботодавцями? 

Не працювали 

за кордоном  

Потенційні 

трудові 

мігранти 

Досвідчені 

трудові 

мігранти 

Недостатня 

поінформованість 

77 

22,19%  

117 

33,72% 

 19 

22,89% 

Дефіцит навичок 

спілкування 

125 

36,02% 

114 

32,85% 

 18 

21,69% 

Неповага до 

культурних цінностей 

5 

1,44% 

11 

3,17% 

4 

8,82% 

Незнання мови 
12 

3,45% 

7 

2,02% 

0 

0,00% 

Інші перешкоди 
65 

18,73% 

48 

13,83% 

14 

16,87% 

Декілька з названих 

перешкод  

25 

7,20% 

26 

7,49% 

7 

8, 43% 

Немає перешкод 
20 

5,76% 

15 

4,32% 

8 

9,64% 

Немає відповіді  
18 

5,19% 

9 

2,59% 

13 

15,66% 

Разом 
347 

100,0%     

347  

100,0%     

83 

100,0%     

Джерело: дані авторського дослідження. 

 

Зокрема, оцінка важливості знання іноземної мови у робочому 

середовищі досвідченими мігрантами набагато нижча, аніж у респондентів, які 

ніколи не працювали за кордоном (рис. 3.7). 
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Рис. 3.6. Розподіл відповідей досвідчених і потенційних трудових 

мігрантів з України щодо здатності спілкуватися іноземною мовою у своїй 

професійній діяльності, % 

Джерело: дані авторського дослідження.  

 

Менше половини досвідчених трудових мігрантів вважають, що знання 

мови приймаючої країни є дуже важливим для успішної взаємодії із 

резидентами приймаючих країн (46,99%). В той самий час для потенційних 

трудових мігрантів характерна істотно вища оцінка важливості знання 

іноземної мови (64, 55%). Це може свідчити про поверховість уявлень менш 

досвідчених мігрантів, про яку згадували дослідники Соціологічної групи 

«Рейтинг». Абстрактне уявлення про умови праці за кордоном сприяють 

зростанню намірів українців до трудової міграції, але не зменшують ризики та 

уразливість у невідомих їм обставинах праці за кордоном.  
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Рис. 3.7. Розподіл відповідей на запитання про важливість знання 

іноземної мови у робочому середовищі для досвідчених і потенційних трудових 

мігрантів з України, % 

Джерело: дані авторського дослідження  

Безумовно, що знання мови спілкування з іноземними роботодавцями та 

оцінка важливості знання мови у робочому середовищі є різними аспектами 

вивчення проблеми мовного бар’єра трудових мігрантів з України. Питання, 

яке здатне інтегрувати всі визначені аспекти проблеми – це ступінь згоди 

респондентів із тим, що незнання мови є перешкодою, яка найчастіше виникає 

при спілкуванні з іноземцями. Із цим твердженням погоджуються близько 

чверті респондентів, які зовсім не мають або мають невеликий досвід праці за 

кордоном. Такі ж кількісні показники щодо мовних бар’єрів трудових мігрантів 

були зафіксовані у дослідженні за допомогою методів вивчення громадської 

думки. Досвідченими трудовими мігрантами мовна проблема сприймається 

значно менш гостро (рис. 3.8).      
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Рис. 3.8. Розподіл відповідей досвідчених і потенційних  

трудових мігрантів на запитання щодо мовних проблем у спілкуванні з 

іноземцями, %  

Джерело: дані авторського дослідження 

 

Знання іноземної мови вважають важливим для успішного спілкування у 

робочому середовищі 46,99% респондентів із групи досвідчених мігрантів і 

64,55% тих респондентів, які мають менший досвід трудової міграції за 

кордоном. У вимірі досвіду спілкування з іноземцями про мовні проблеми 

повідомили 15,66% респондентів із групи досвідчених мігрантів і 27,38% 

респондентів тих, хто ніколи не працював за кордоном.   

Дещо парадоксальні результати зафіксовані у групі досвідчених 

мігрантів: тільки 26,51% респондентів із цієї групи вважають, що здатні 

спілкуватися іноземною мовою у професійній діяльності, але жоден респондент 

з цієї групи не вказав, що незнання мови є перешкодою у спілкуванні з 

іноземними роботодавцями. Ймовірно, це пов’язано з роллю посередників у 
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працевлаштуванні трудових мігрантів за кордоном, яких О. А. Малиновська, на 

жаль, досить обґрунтовано визначає як «сумнівних посередників», оскільки 

останні часто паразитують на різнопланових  перешкодах у процесі трудової 

міграції [81, с. 79]. Це можуть бути перешкоди, що пов’язані з оформленням 

документів, іншими бюрократичними проблемами, які вимагають великих 

витрат часу та інших ресурсів. Посередники з працевлаштування шахрайськими 

методами здатні забезпечити мігрантам необхідні документи «на підставі 

підроблених посвідчень особи» [156, с. 35]. Ризиків такого роду можна 

уникнути за допомогою правової інституціоналізації посередницьких послуг із 

працевлаштування за кордоном. Сьогодні значна частина діяльності 

посередників із працевлаштування трудових мігрантів за кордоном перебуває 

поза компетенцією держави, а часто і взагалі «в тіні» та викликає соціальні 

ризики, які слід віднести до нового типу.  

Підвищена увага трудових мігрантів до мовного бар’єра формується в 

Україні, а не за її межами. Бачення гостроти цієї проблеми є складовою 

частиною проблем і ризиків трудових мігрантів. Часто ризики є уявними, не 

існують в реальності, не є істотними для адаптації за кордоном. Хибне, надто 

узагальнене, стереотипізоване уявлення про роботу за кордоном спричиняє 

формування перешкоди у вигляді уявних ризиків. Одним із уявлень про ризики 

у процесі зовнішньої міграції є уявлення про мовний бар’єр. У свою чергу, 

поширеність таких уявлень, особливо серед осіб без досвіду роботи за 

кордоном, сприяє активному зверненню до послуг посередників.  

При цьому майже весь ринок таких посередницьких послуг ще донедавна 

контролювали посередники, які діяли «в тіні», за межами правового поля, що, 

відповідно, тягнуло за собою ризик порушення трудових прав мігрантів. У 

випадку нелегального працевлаштування уявні перешкоди потенційних 

трудових мігрантів перетворюються в реальні ризики трудової міграції, а 

численні трудові мігранти стають жертвами шахраїв.  
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Стійким суспільним стереотипом є протиставлення мотивації до 

закордонної міграції мотивам патріотизму. Позиція протиставлення 

патріотизму та міжнародної трудової міграції знаходить аргументи у визнанні 

неминучої трансформації етнокультурної ідентичності трудових мігрантів. Із 

метою порівняння позиції трудових мігрантів і респондентів, які ніколи не 

працювали за кордоном, в анкеті був розміщений блок запитань на суспільно-

політичні теми. Респондентам пропонували висловитися з приводу п’яти 

важливих історичних та суспільно-політичних явищ України: розбудова 

незалежної України (кінець ХХ – початок ХХІ ст.); український 

антирадянський рух опору XX ст. (ОУН-УПА); Запорізька Січ (друга половина 

XVII — початок XVIII ст.); перебування українських земель під владою Польщі 

та Литви (кінець XIV – перша половина XVII ст.) та становлення і розвиток 

Київської Русі (VI – початок ХІІ ст.). Пропонувалося оцінити явища за 5-

бальною шкалою, де «5» означає «це дуже важливе», а «1» – «це зовсім не 

важливо». 

Результати дослідження показали, громадянська позиція досвідчених 

трудових мігрантів практично не відрізняється від позиції потенційних 

трудових мігрантів та респондентів, які ніколи не працювали за кордоном. 

Найбільш важливим суспільно-політичним явищем 36,89% респондентів із 

групи потенційних трудових мігрантів і 36,89% респондентів, які ніколи не 

працювали за кордоном, визнали розбудову незалежної України (кінець ХХ - 

початок ХХІ ст.). Серед респондентів з групи досвідчених трудових мігрантів 

дуже важливою розбудову незалежної України визнали 22,89% (рис. 3.9). Це 

свідчить про певну стриманість досвідчених трудових мігрантів щодо оцінки 

сучасних суспільно-політичних явищ, які можуть мати наслідки для 

міжкультурних комунікацій за кордоном. Але у тому, що стосується оцінки 

інших історичних явищ, думка респондентів усіх груп повністю збіглася (див. 

додаток Г). 



177 

 

 

Рис. 3.9. Розподіл відповідей досвідчених і потенційних  

трудових мігрантів на запитання щодо важливості розбудови незалежної 

України, % 

Джерело: дані авторського дослідження  

 

Вагомим аргументом для спростування суспільного стереотипу щодо 

непатріотичності трудових мігрантів стали відповіді на запитання про 

важливість знання головних історичних і соціальних явищ приймаючої країни. 

Те, що такі знання дуже важливі, відзначили 12,05% респондентів із групи 

досвідчених трудових мігрантів, 12,68% респондентів, які ніколи не працювали 

за кордоном, та 14,66% потенційних трудових мігрантів (рис. 3.10). Розбіжності 

у відповідях респондентів мінімальні, що є свідченням безпідставності 

згаданого стереотипу та свідчить про необґрунтованість побоювань щодо 

етнокультурної маргіналізації трудових мігрантів.  

 

12,10

3,75

10,09

21,04

36,89

8,93
8,07 11,53

20,75

36,89

12,05
12,05

6,02

13,25

22,89

Не важливо 2 3 4 Дуже важливо

Наскільки важливою подією є розбудова  

незалежної України 

(кінець ХХ - початок ХХІ ст.)? 

Ніколи не працювали за кордоном

Потенційні трудові мігранти



178 

 

 

Рис. 3.10. Розподіл відповідей досвідчених і потенційних трудових 

мігрантів на запитання щодо важливості знання історичних і соціальних явищ 

приймаючої країни досвідченими і потенційними трудовими мігрантами,% 

Джерело: дані авторського дослідження  

 

Вважаємо, що наведені результати ставлять під сумнів відповідність 

дійсності суспільного стереотипу щодо непатріотичності трудових мігрантів, 

а також щодо підвищеного ризику їхньої етнокультурної маргіналізації. 

Водночас трудові мігранти з України демонструють високий рівень згоди із 

важливістю знання правил поведінки, зокрема правил ввічливості 

приймаючої країни, та загальною толерантністю до громадян країни 

перебування. Це позиція, яка дозволяє мігрантам уникати соціальних ризиків 

та долати перешкоди перебування в іншокультурному середовищі. За 

допомогою кореляційного аналізу відповідей респондентів встановлено, що , 

з точки зору трудових мігрантів, толерантність до культурних та расових 
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відмінностей (R=0,866) важливіша за знання про Запорізьку Січ (R=0,777) та 

про український антирадянський рух опору ОУН-УПА (R=0,752) (див. 

додаток Г). Дещо менш сильний кореляційний зв’язок із важливістю 

розуміння особливостей відносин між статями в країні перебування 

(R=0,742), знанням, як поводитися у несподіваних і нових ситуаціях, які 

виникли через культурне розмаїття (R=0,725), та знанням правил ввічливості 

країни перебування (R=0,683). 

У той же час досвідчених трудових мігрантів неможливо звинуватити у 

зайвій гнучкості у спілкуванні з мешканцями приймаючих країн.  

На запитання про важливість гнучкості у спілкуванні з ними тільки 24,10% 

досвідчених трудових мігрантів обрали варіант відповіді «дуже важливо». 

Цей варіант відповіді обрало набагато більше потенційних мігрантів 

(31,96%) та респондентів, які ніколи не працювали за кордоном (31,12%)  

(див. рис. 3.11).  

Своєрідною є ситуація із уявленнями про важливість управління новими 

ситуаціями у процесі міжкультурної взаємодії. Про значну важливість 

управління новими ситуаціями у процесі міжкультурної взаємодії 

повідомили лише 15,66% досвідчених трудових мігрантів і 23,63% 

респондентів, які ніколи не працювали за кордоном. Розбіжності між іншими 

елементами міжкультурної компетентності цих двох груп досягають 27-29%. 

Зокрема, високі показники розбіжності зафіксовані в оцінці 

поінформованості про важливі історичні та соціальні явища приймаючих 

країн, толерантності до культурних та расових відмінностей, поваги до 

цінностей інших культур. Значні розбіжності в оцінках важливості різних 

елементів міжкультурної компетентності свідчать про складну латентну 

структуру цього явища.     
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Рис. 3.11. Розподіл відповідей досвідчених і потенційних трудових 

мігрантів на запитання щодо важливості гнучкості у спілкуванні з мешканцями 

приймаючих країн, % 

Джерело: дані авторського дослідження. 

 

Визначення дефіциту навичок спілкування як перешкоди у взаємодії 

трудових мігрантів з іноземними партнерами дозволяє зробити висновок про 

певну перевагу поведінкового аспекту міжкультурної компетентності мігрантів 

над аспектом когнітивним. Навички спілкування є надійним індикатором 

поведінкового аспекту міжкультурної компетентності. Вони здатні підсилювати 

шанси здобуття мігрантами міжкультурної компетентності.  

На думку П. Піткенена, «транснаціональний освітній простір може 

підготувати середовище для транснаціональної діяльності, яка б посилювала 

міжкультурну компетентність учасників, беручи до уваги їхні навички 
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міжкультурного спілкування та когнітивну й поведінкову основи 

міжкультурної взаємодії. Людина, яка успішно працює через таку взаємодію 

або здобуває нові навички, також має хороші шанси здобути міжкультурну 

компетентність» [118, с. 1304]. Нестача навичок спілкування як перешкода 

викликає висновок про розбалансованість між когнітивним та поведінковим 

аспектами, що знижує шанси на здобуття міжкультурної компетентності.   

Міжкультурна компетентність є комплексним соціальним явищем.  

На думку Дж. Равена, компетентність формується за допомогою балансу 

когнітивних, емоційних та вольових «процесів». «Для ефективної реалізації 

ініціативи необхідний тонкий баланс когнітивних, емоційних та вольових 

процесів» [133, с. 152]. Дисбаланс цих елементів загрожує втратою соціальної 

ініціативи та  суб’єктності, що викликає необхідність діагностики та 

прогнозування динаміки міжкультурної компетентності мігрантів за допомогою 

так званих когнітивно-емоційних карт. Дисбаланс між складовими 

міжкультурної компетентності ускладнює можливість міжкультурного діалогу. 

Результати дослідження показали, що існує дисбаланс між поведінковим та 

когнітивним аспектами міжкультурної компетентності трудових мігрантів. 

Перевага поведінкового аспекту проявляється у вираженому бажанні набувати 

навички безпосередньо під час спілкування.  

Згідно із результатами опитування, недостатнє знання іноземної мови та 

невисокий рівень визнання важливості знання іноземної мови для  робочого 

середовища за кордоном не зменшує впевненості фактичних трудових мігрантів 

у здатності спілкуватися іноземною мовою у професійній діяльності. У цьому 

вони більш впевнені, аніж потенційні трудові мігранти. Зворотною є позиція 

досвідчених трудових мігрантів щодо перспектив розвитку міжкультурної 

компетентності. На їхню думку, розвиток міжкультурної компетентності не 

буде сприяти ні успіху їх організації, ні успіху власної кар’єри  (див. табл. 3.13).   

Наступна складова міжкультурної компетентності – емоційна, яка 

стосується «культурної чутливості». 
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Таблиця 3.13 

Середні оцінки перспектив розвитку міжкультурної компетентності  

досвідчених та потенційних трудових мігрантів (за 5-бальною шкалою) 

Варіанти відповідей: 

Оцінка 

потенційних 

трудових 

мігрантів 

Оцінка 

досвідчених 

трудових 

мігрантів 

Різниця в 

оцінках (+/-) 

Я здатний спілкуватися 

іноземною мовою (-вами) у 

моїй професійній діяльності 

3,77 3,97 0,2 

Я розумію особливості 

спілкування і переговорів 

мешканців приймаючої країни  

3,68 3,88 0,2 

Розвиток міжкультурної 

компетентності міг би сприяти 

успіху  моєї організації 

2,44 2,35 -0,09 

Розвиток міжкультурної 

компетентності міг би сприяти 

успіху моєї кар’єри 

2,32 2,22 -0,1 

Джерело: дані авторського дослідження.  

Емоційна складова міжкультурної компетентності включає в себе: 

здатність почувати себе комфортно, спілкуючись з людьми іншої раси, 

культури або переконань; співчуття та толерантність до культурних 

відмінностей; відмову від дискримінації та расистської поведінки; готовність 

розуміти іншу культуру; бажання ознайомитися з історичними та культурними 

цінностями приймаючої країни; почуття ініціативності при встановленні 
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контактів з іноземними громадянами. На нашу думку, стосовно цієї складової 

міжкультурної компетентності релевантним є визначення В. Зарицької, яка 

розуміє емоційну компетентність як «здатність … користуватися емоційним 

інтелектом (емоційними здібностями) у житті в цілому і в професійній 

діяльності зокрема» [45, с. 49]. З точки зору авторів, емоційна компетентність 

не тільки сприяє підвищенню адаптивних можливостей трудових мігрантів у 

іншокультурному середовищі, а й впливає на досягнення успіху в подальшому 

житті. 

Таблиця 3.14 

Розподіл відповідей респондентів на запитання  

щодо міжкультурної компетентності 

Варіанти відповіді N 
Середнє 

значення 

Стандартна 

девіація 

Знання іноземної мови (в) 606 4,46 0,97 

Розуміння проявів ввічливості 600 4,34 0,81 

Повага до цінностей інших культур 598 4,31 0,88 

Я знаю, як поводитися за столом 578 4,28 0,82 

Толерантність до культурних та расових 

відмінностей 605 4,27 0,95 

Джерело: дані авторського дослідження.  

 

Як свідчать результати дослідження (табл. 3.14), емоційна компетентність 

респондентів, зафіксована відповідями на запитання щодо поваги до цінностей 

інших культур та толерантності до культурних та расових відмінностей, займає 

не перші позиції. Для респондентів важливішими виявляються поведінкові 

складові, які проявляються через знання етикету поведінки та проявів 
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загальнолюдської ввічливості. Толерантність і повага до інших культур у 

відповідях респондентів не отримали високої оцінки як важливі складові 

міжкультурної компетентності, можливо, тому, що у їхньому сприйнятті 

останні не можуть сприяти ні успіху організації, ні успіху їхньої власної 

кар’єри. Теоретичні очікування того, що міжкультурну компетентність слід 

розглядати «як інструмент досягнення успіху в міжкультурній взаємодії» 

[135, с. 192], не підтверджуються на рівні емпіричного вивчення емоційної 

компетентності трудових мігрантів з України. Це не сприяє діалогу культур. 

Здатність трудових мігрантів користуватися емоційним інтелектом, отже, 

вважаємо відносно слабковираженою.  

Дисбаланс складових міжкультурної компетентності трудових мігрантів з 

України – «це відображення міжкультурних зв’язків певних груп людей у 

певний історичний період… соціокультурний простір є багатовимірним і 

несталим» [180, с. 74]. Кожній культурі притаманні свої ціннісні орієнтації та 

норми поведінки, котрі неможливо змінити відразу. З плином часу 

соціокультурний простір обов’язково трансформується, змінюється і «баланс» 

різних складових міжкультурної компетентності. Але на даний час унаслідок 

дисбалансу між складовими міжкультурної компетентності мігрантів 

формуються нові соціальні ризики. Небезпечним соціальним ризиком для 

трудових мігрантів з України стає втрата ініціативності та мотивації до 

міжкультурного діалогу з мешканцями приймаючих країн. Разом із 

спрямованістю мігрантів на уникнення невизначеності, низька ініціативність та 

мотивованість підвищує можливість працевлаштування у непрестижних та 

низькооплачуваних видах діяльності.  

Опитування соціологічної групи «Рейтинг» у грудні 2016 року показало, 

що для респондентів, які працювали за кордоном упродовж останніх 5 років, 

найбільшими проблемами виявилися мовний бар’єр із громадянами країн 

перебування та відчуття меншовартості (в анкеті використовувався термін 

«другосортність») – по 27% опитаних обрали ці варіанти відповідей [208, с. 4]. 
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Найбільше уваги проблемі мовних бар’єрів приділяють мігранти з досвідом 

роботи в країнах ЄС (39%). Натомість, мігрантів із досвідом роботи в РФ 

більше непокоять погані житлові умови (30%) та незахищеність трудових прав, 

зокрема відсутність угоди з роботодавцем (27%).  

Відчуття трудовими мігрантами з України своєї меншовартості 

(«другосортності») у країнах ЄС підтримується існуючими «інституційними 

рамками», ліцензуванням окремих видів професійної діяльності, правилами 

перебування та ін. 

«Як правило, за законом нерезидентів не допускають на державну службу і 

не дозволяють займати політичні посади – їм легше зайнятися дрібним 

підприємництвом, ніж працювати за наймом. Їх частіше виставляють за поріг 

заради збереження суспільної безпеки, якщо вони поводяться не як 

«добропорядні громадяни». Подібне ставлення заважає процесу інтеграції та 

закріплює за мігрантами статус аутсайдерів. У Франції та Німеччині діє 

трирівнева система: повноцінні політичні права належать громадянам, усічені 

політичні права – громадянам інших країн Європейського союзу, що ж до 

представників третього світу (не ЄС), то у них немає взагалі ніяких політичних 

прав» [155, c.170-171].  

Тут слід зауважити, що відносно комфортна для українських мігрантів 

Російська Федерація впродовж останніх років перестала бути такою, у зв’язку із 

загостренням українсько-російських відносин. З боку Російської Федерації було 

запроваджено жорсткі міграційні правила щодо українських громадян (окрім 

тих, хто проживає в Криму та на окупованій частині Донбасу), що фактично 

прирікає українців у РФ на прекарні форми зайнятості – сезонну та тимчасову. 

З української ж сторони було впроваджено низку офіційних рішень, 

покликаних посилити контроль за державним кордоном із РФ. Йдеться, 

зокрема, про одностороннє скасування українським урядом «Угоди про малий 

прикордонний рух із РФ» та вимогу про в’їзд громадян РФ на територію 

України виключно за наявності закордонного паспорта.  
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Додатковим ризиком, із яким стикаються трудові мігранти, є прекарізація. 

Як зазначають харківські дослідники Г. Афенченко та С. Лубенець: «Науковці 

підтверджують формування прекаріату в Україні не тільки в середовищі 

найманих робітників індустріальних центрів, а також і в потоках працівників-

мігрантів… Порівняння напрямів дій найманих працівників, за класифікацією 

Р. Мертона способів поведінки індивідів в умовах аномії, характеризують стан 

цієї соціальної групи, яка має ознаки аномії» [6, c. 221].  

Отже, на відоме запитання Г. Стендінга: «Мігранти: жертви, лиходії чи 

герої? – немає однозначної відповіді. Завдяки навколонауковим дослідженням, 

трудові мігранти з України позиціонуються як герої, як «джерело 

капіталістичного духу» та «місіонери ринкових ідей»
3
. Але водночас вони і 

страждають від непевності свого становища на ринку праці, декваліфікації, 

відчуття меншовартості, яке намагаються компенсувати за допомогою 

соціальної дезорганізації суспільних відносин або аномії. 

 

Висновки до розділу 3 

Дослідження трудової міграції за кордон неодмінно має спиратися на 

чітке розмежування міграційних настроїв, міграційних намірів та, власне, 

міграційної поведінки. Слід брати до уваги і комплексність кожного з цих 

явищ, які можуть виявлятися на інтелектуальному, емоційному або вольовому 

рівнях. Завдяки визначальному значенню емоційних та вольових складових 

рішення, зростання міграційних настроїв економічно активного населення 

України суттєво випереджають реальну готовність до міжнародної трудової 

міграції. Під впливом емоційних або вольових складових економічно активне 

населення України приймає недостатньо мотивовані рішення щодо 

працевлаштування за кордоном і створює соціальні загрози на 

мікросоціальному і макросоціальному рівнях. Випередження міграційними 

                                                             
3  Зазначимо тут, що на початку 2018 року впливове польське медіа «Gazeta prawna» назвала українців 

«колективним героєм польської економіки», наголошуючи на ролі українських трудових мігрантів у 

пом’якшенні негативних економічних та демографічних явищ [211].  
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настроями економічно активного населення України реальної готовності до 

міжнародної трудової міграції створює тиск на рішення законодавчої та 

виконавчої влади. 

Аналіз соціально-демографічного портрета трудових мігрантів з України 

не підтверджує уявлення про них як виключно про «місіонерів ринкових ідей» 

або «носіїв підприємницької свідомості». Показник готовності трудових 

мігрантів з України до ризиків, який є важливим для оцінки їхньої 

конкурентоспроможності на ринку праці, є надзвичайно низьким. 

Порівняльний аналіз організаційної культури українців з організаційними 

культурами країн перебування трудових мігрантів показав, що межею між ними 

є ставлення до невизначеності та ризиків. Максимально високі значення 

індикатора уникнення невизначеності та повільний зворотний зв’язок із 

замовником (працедавцем) означає належність переважної більшості трудових 

мігрантів з України до адміністративного типу організаційної культури. 

Уникнення невизначеності та ризиків є результатом протиставлення 

професійної компетентності прагненню до більшої поваги та соціального 

статусу.  

У зв’язку із особливостями організаційної культури трудові мігранти з 

України ризикують опинитися у другому або третьому секторі світового ринку 

праці. Це створює загрози «марнотратства мізків» (англ. – brain waste), втрати 

вагомої частини компонентів компетентності та ініціативності, впевненості в 

собі, здатності приймати самостійні рішення, шукати та використовувати 

зворотний зв’язок із оточенням у країнах перебування. Праця трудових 

мігрантів у другому або у третьому секторі небезпечна втратою життєвої 

стратегії на самореалізацію та спрямовує вибір життєвої стратегії на 

пристосування та адаптацію. 

Недостатній рівень міжкультурної компетентності трудових мігрантів з 

України через відхилення від норм, правил і культурних зразків запускає 

механізм приписування хибних інтерпретацій та утворення уявних перешкод. 
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Результати авторського дослідження доводять відмінності позиції досвідчених і 

потенційних трудових мігрантів з України щодо мовного бар’єра та відчуття 

меншовартості. Ці відмінності впливають на формування соціальних ризиків. 

Встановлено, що підвищена увага до мовного бар’єра є уявною перешкодою в 

очах потенційних трудових мігрантів. Ця перешкода, зокрема, сприяє 

зверненню останніх до послуг посередників із працевлаштування за кордоном. 

Реальні загрози та ризики приховані у дисбалансі міжкультурної 

компетентності трудових мігрантів і не усвідомлюються ними. Одним із 

наслідків дисбалансу між когнітивними, емоційними та вольовими складовими 

міжкультурної компетентності досвідчених трудових мігрантів з України є 

відчуття меншовартості. 

Встановлено, що більшість мігрантів визнає рівень своїх знань та навичок 

спілкування з іноземними громадянами недостатнім, але вважає, що 

підвищення рівня міжкультурної компетентності не сприятиме їхньому успіху 

за кордоном. За допомогою компаративних методів дослідження декількох груп 

фактичних та потенційних трудових мігрантів вдалося довести, що перешкоди 

та ризики трудової міграції різняться, залежно від країни призначення 

зовнішніх трудових мігрантів. Якщо у спілкуванні з резидентами країн Східної 

Європи головною перешкодою вважається дефіцит навичок спілкування, то 

головною перешкодою у спілкуванні з резидентами країн Західної Європи 

вважається недостатня поінформованість. Враховуючи зворотний зв’язок між 

інтенсивністю спілкування з мешканцями різних країн, доведено, що дефіцит 

навичок спілкування створює більш вагому перешкоду спілкуванню. 

Доведено, що ризики етнокультурної маргіналізації трудових мігрантів з 

України є перебільшеними. Порівняльне вимірювання важливості цінностей 

українського суспільства для мігрантів із різними термінами перебування за 

кордоном показало стійкий інтерес до цих цінностей в усіх групах мігрантів. 

Важливість українських культурних цінностей не тільки не зменшується з 

тривалістю перебування за кордоном, а й зростає. Істотним соціальним ризиком 
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для трудових мігрантів з України стає втрата ініціативності та мотивації до 

міжкультурного діалогу з мешканцями приймаючої країни. Названі ризики 

стають підставою для міжетнічних непорозумінь та відкидають трудових 

мігрантів на другорядні ролі на виробництві, змушують приймати невигідні 

«умови гри» з боку посередників та резидентів приймаючої країни. Така 

ситуація поглиблює ризик прекарізації трудових мігрантів та викликає різні 

форми дезорганізації суспільних відносин.  

Основні положення розділу знайшли відображення в публікаціях 

дисертанта [102; 105]. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації, відповідно до поставленої мети та завдань, підбито підсумки 

дослідження соціальних ризиків міжнародних трудових мігрантів, викладено 

основні результати дисертаційного дослідження. Здобуті результати, 

підтвердили наукову спроможність запропонованої методології, а також 

технології збору та обробки інформації. У роботі визначено перспективи 

подальшого наукового вивчення проблеми та можливості використання 

результатів у врегулюванні соціальних ризиків, із якими стикаються 

міжнародні трудові мігранти з України. На основі виконаного дослідження 

сформульовані такі висновки і рекомендації. 

По-перше, з’ясовано, що міжнародна трудова міграція є об’єктом вивчення 

низки дисциплін, а також міждисциплінарних досліджень, в яких підходи всіх 

наукових дисциплін є рівнозначними та взаємодоповнюються. Із позицій 

соціології міжнародна міграція розглядається як соціальний процес, в основі 

якого лежить система чинників соціально-економічного, соціально-політичного 

та соціокультурного характеру, які є передумовою територіального 

переміщення і адаптації в країні перебування. Поширеним у науковому 

дискурсі є розмежування на чинники відштовхування та притягування, які 

визначають міграційну поведінку. Значимість змін, що пов’язані з 

територіальним переміщенням, послабленням (чи втратою) колишніх 

соціальних зв’язків та необхідністю засвоєння нових культурних норм та 

інтеграції з новими соціальними групами, уможливлює розгляд міжнародної 

трудової міграції як життєвої стратегії. Територіальне переміщення 

міжнародних мігрантів є засобом реалізації їхнього вибору, а переміщення 

через адміністративні та культурні кордони – індикатором, який фіксує факт 

міграції.  

По-друге, доведено, що понятійний апарат соціологічного дослідження 

зовнішньої трудової міграції потребує вдосконалення. В роботі уточнені базові 
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поняття соціологічного вивчення міжнародної трудової міграції («мобільність», 

«міграція», «міграційні настрої та міграційні наміри», «соціально-економічні та 

соціально-культурні ризики»», «міжкультурна комунікація» та «культурна 

компетентність у контексті міжкультурної взаємодії»). Істотна різниця між 

мобільністю та зовнішньою міграцією полягає у тому, що остання передбачає 

особливе просторове переміщення, у ході якого перетинаються політичні та 

соціокультурні кордони. З’ясовано, що різниця між міграційними настроями та 

міграційними намірами полягає у тому, що перші можуть бути мінливими, 

нереалістичними, ситуативними, «завищеними», а другі є більш раціональними, 

послідовними і виступають перехідним етапом до міграційної поведінки.  

По-третє, встановлено, що в умовах постіндустріального суспільства, 

завдяки розширенню можливостей вибору та збільшенню рівня невизначеності, 

посилюється значення різнопланових соціальних ризиків. Одним із викликів 

постіндустріального суспільства є радикальна зміна темпоральних структур 

суспільства, індикатором якої виступають ризики. Вони дають змогу побачити 

зсуви між «очікуваним майбутнім» та «справжнім майбутнім», маркувати 

майбутні загрози у сьогоденні. Соціальні ризики міжнародних трудових 

мігрантів, стратегічний вибір яких спрямований на самореалізацію, пов’язані зі 

збільшенням шансів на досягнення соціального успіху. Розрізнення ризику і 

небезпеки здатне підвищувати компетентність мігрантів, запобігати 

помилковим рішенням та стримувати державну політику від надмірного 

регулювання. Ідентифікація ризиків завдяки апріорним можливостям, 

статистичним обрахункам або інтуїтивним оцінкам здійснюється на основі 

повсякденного досвіду трудових мігрантів.  

Трудові мігранти оцінюють ризик за допомогою розрахунку балансу 

прибутків та збитків, позитивних та негативних наслідків міграції для 

найближчого оточення та родини. Вимірювання небезпеки для соціально-

економічних перспектив суспільства походження яке здійснюється на 

інституціональному рівні недостатньо погоджене з індивідуальними оцінками 
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трудових мігрантів. Головною перешкодою для розрізнення соціальних ризиків 

та небезпек є їх традиційне розуміння, яке спрямоване на компенсацію втрат, та 

ототожнення з нормативно-правовою закріпленістю у законодавстві як 

визнаною суспільством соціально-значимою обставиною об’єктивного 

характеру.  

По-четверте, соціальні ризики, з якими стикаються трудові мігранти, 

формуються поза конфліктом між працею і капіталом, який був характерним 

для індустріального суспільства. Природа нових соціальних ризиків 

проявляється через конфлікт між (не)компетентністю та (не)професіоналізмом 

працівників. Нові соціальні ризики формуються власним вибором міжнародних 

трудових мігрантів, мають прояви як на індивідуальному, так і на груповому та 

суспільному рівнях і можуть бути визначені як ймовірність настання 

негативних соціальних наслідків у результаті міграційної поведінки. 

Міжнародні трудові мігранти власним вибором можуть створювати небезпеку 

не тільки для найближчого оточення, власної родини, а й для всього соціально-

економічного потенціалу країни походження. Вибір і ризики міжнародних 

мігрантів можуть бути усвідомленими або недостатньо мотивованими через 

недооцінку рівня готовності до міграції та невизначеність під час перебування в 

іншокультурному середовищі. Одним з аспектів міграційних ризиків та 

комунікаційних компетенцій є соціокультурний аспект, який перебуває у 

фокусі цього дослідження. 

По-п’яте, виявлено, що основним аспектом соціальних ризиків, з якими 

стикаються українські трудові мігранти за кордоном, є невідповідність 

організаційної культури українців організаційним культурам приймаючих 

країн. На основі даних емпіричного соціологічного дослідження  виявлено, що 

ці невідповідності, зокрема, стосуються ставлення до невизначеності та 

ризиків. Високий рівень уникнення невизначеності серед трудових мігрантів з 

України та поширена практика залучення посередників під час 

працевлаштування за кордоном є результатом ототожнення соціальних ризиків 
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із зовнішніми загрозами. Уникнення трудовими мігрантами з України будь-

яких форм невизначеності є обмеженням, що стримує їхню свободу заради 

безпеки, знижує їхню конкурентоспроможність на ринку праці, відкидає на 

другорядні ролі у функціональному розподілі праці. Встановлено відмінності 

позиції досвідчених і потенційних трудових мігрантів з України щодо 

соціальних ризиків, які виникають у процесі міжкультурної комунікації у 

контексті трудової діяльності. Підвищена увага до мовного бар’єра 

потенційних трудових мігрантів є уявною перешкодою, яка сприяє їхньому 

активному зверненню до послуг посередників із працевлаштування за 

кордоном. Емпірично аргументовано те, що ризики етнокультурної 

маргіналізації трудових мігрантів з України є перебільшеними, адже із 

збільшенням тривалості перебування за кордоном уявлення трудових мігрантів 

про важливість українських культурних цінностей не тільки не зменшується, а 

й зростає.  

По-шосте, з’ясовано, що соціальні ризики приховані у дисбалансі 

міжкультурної компетентності досвідчених трудових мігрантів і не 

усвідомлюються потенційними трудовими мігрантами. Одним із наслідків 

дисбалансу між когнітивними, емоційними та вольовими складовими 

міжкультурної компетентності досвідчених трудових мігрантів із України є 

відчуття меншовартості (другосортності). Це відчуття заважає міжкультурному 

спілкуванню трудових мігрантів із України, створює перешкоду для визнання 

міжкультурної компетентності чинником соціального успіху у приймаючій 

країні.  

Доведено, що найбільшою соціальною небезпекою для трудових мігрантів 

з України є втрата компонентів компетентності та ініціативності. Це 

насамперед торкається впевненості в собі, здатності приймати самостійні 

рішення, шукати та використовувати зворотний зв’язок із оточенням. Праця 

трудових мігрантів за кордоном у другому та, особливо, у третьому секторі 

ринку праці загрожує втратою (чи послабленням) спрямованості на досягнення 
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успіху, самореалізацію. Втрата ініціативності змушує трудових мігрантів із 

України приймати «умови гри», запропоновані посередниками та резидентами 

приймаючих країн, бути вразливими до шахрайства.  

По-сьоме, з’ясовано, що вузлові моменти порівняльного аналізу 

соціальних ризиків, із якими стикаються трудові мігранти з України, 

відкривають перспективи вдосконалення методології дослідження соціальних (і 

соціокультурних зокрема) ризиків. Насамперед це торкається розробки методів 

дослідження прийняття міграційних рішень, механізмів запобігання 

невизначеності та участі у міжкультурній комунікації. Подальшої розробки 

потребують визначення понять «уявних перешкод», які є поза зоною 

міжкультурної компетентності мігрантів. Результати дослідження довели 

перспективність вивчення (дис)балансу між когнітивною, емоційною та 

поведінковою складовими міжкультурної компетентності трудових мігрантів з 

метою запобігання новим соціальним ризикам, які перебувають поза 

компетенцією держави. 
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Додаток  А 

Програма соціологічного дослідження  

«Соціокультурна компетентність потенційних трудових мігрантів і мігрантів, 

які мають досвід праці за кордоном у контексті міграційних ризиків» 

І. Методологічна частина 

1.1. Проблемна ситуація 

Актуальні тенденції сучасності (демонтаж жорсткої біполярної системи; 

значна інтенсифікація міжнародних економічних, соціальних, культурних 

взаємодій; формування світового ринку праці завдяки пом’якшенню 

міграційних режимів більшості країн світу; не завжди успішні пошуки 

оптимальних моделей міграційної та етнонаціональної політики у надсилаючих 

та приймаючих суспільствах та ін.) створюють передумови для поглиблення 

наукового осмислення міжнародних міграцій. Відповідно, актуальність 

дослідження визначається як соціально-політичними процесами сучасності, 

так і інституційними потребами державних та міжнародних організацій, які 

займаються регулюванням трудової міграції. Як в суспільстві загалом, так і на 

ринку праці та у трудовій діяльності зокрема можуть виникати перешкоди у 

процесі міжкультурних комунікацій. Особливо це стосується міжнародних 

мігрантів та трудових мігрантів зокрема. В умовах переходу до 

постіндустріального суспільства збільшується значення таких перешкод на 

шляху трудових мігрантів, а долання цих перешкод стає ознакою їх 

міжкультурної компетентності. Програма дослідження була розроблена та 

реалізована творчим колективом соціологів із країн Центрально-Східної 

Європи (Латвії, Литви, Польщі, Словаччини, України).  

1.2. Тема. «Соціокультурна компетентність потенційних трудових 

мігрантів і мігрантів, які мають досвід праці за кордоном у контексті 

міграційних ризиків» 
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1.3. Цілі (Мета) – з’ясувати особливості сприйняття трудовими мігрантами 

з України міграційних ризиків у межах пізнавальних, поведінкових і емоційних 

складових їхньої соціокультурної компетентності.  

1.4. Досягнення мети вимагає вирішення таких завдань:  

– ідентифікувати трудових мігрантів з України, які мають досвід праці за 

кордоном, та потенційних трудових мігрантів, які не працювали за кордоном, 

але мають такі наміри; 

–  оцінити значення мовного бар’єра із громадянами країн перебування для 

досвідчених та потенційних трудових мігрантів з України;  

- оцінити ризики етнічно-культурної маргіналізації трудових мігрантів з 

України; 

- визначити наслідки ймовірного дисбалансу між когнітивними, емоційними 

та вольовими складовими соціокультурної компетентності трудових мігрантів з 

України. 

1.5. Об’єкт дослідження за носієм: потенційні трудові мігранти та 

мігранти, які мають досвід праці за кордоном. 

Об’єкт дослідження за загальною проблемою: соціальні ризики 

досвідчених трудових мігрантів та осіб із міграційними намірами в процесі 

міжкультурної взаємодії. 

1.6. Предмет дослідження: соціокультурна компетентність трудових 

мігрантів з України та осіб із міграційними намірами у контексті міграційних 

ризиків.  

1.7. Інтерпретація понять (теоретична) 

Дослідницька конструкція спирається на  розгорнуте тлумачення 

компетентності, запропоноване Дж. Равеном. Соціокультурна компетентність 

складається з когнітивних, емоційних та вольових (поведінкових) елементів і у 

контексті міжнародної міграції виявляється, перш за все, у міжкультурній 

взаємодії мігрантів та резидентів приймаючих країн. До когнітивного аспекту 

міжкультурної компетентності віднесені знання, які людина отримує 



222 

 

найчастіше за допомогою цільового навчання. Це принципово відрізняє 

когнітивний аспект компетентності від поведінкового (вольового) аспекту. 

Якщо до когнітивного аспекту міжкультурної компетентності відносять 

результат цільового навчання, то індикатором поведінкового аспекту 

компетентності завжди є досвід. Результатом досвіду є навички. Третя складова 

соціокультурної компетентності – емоційна. Її основним індикатором є 

ставлення до інших ідентичностей, культурних цінностей. Найчастіше ця 

складова проявляється як (не)толерантність до культурних та расових 

відмінностей.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. А.1 Теоретична модель міжкультурної компетентності 

 

Уявні (проміжні) перешкоди трудових мігрантів – поняття, введене в 

соціологію міграції Е. Лі з метою вдосконалення двохакторної моделі міграції 

та зменшення аналітичної жорсткості моделі «притягування-відштовхування».  

Найчастіше формується 

несвідомо  

Найчастіше засвоєні 

через досвід 

Найчастіше засвоюються  

за рахунок цільового 

навчання 

Формальний 

робочий протокол 

знань  

Здатність вчитися 

на пережитих  

життєвих 

ситуаціях 

Повага до 

інших 

культурних 

цінностей Володіння мовами 

5353 

 

Усвідомлення 

виразів ввічливості 
Управління новою 

ситуацією 

Толерантність 

до культурних 

та расових 

відмінностей Гнучкість 
Поінформованість 

про найбільш 

важливі історичні 

та соціальні явища 

країни 

Ставлення  

(емоційний аспект) 

Знання  

(когнітивний аспект) 

Навички 

(поведінковий аспект) 



223 

 

Уявні, або проміжні, перешкоди трудових мігрантів – це явище індивідуальної 

та масової свідомості, що впливає на міграційні наміри та міграційну 

поведінку.  

На відміну від об’єктивних перешкод, уявні виявляються на всіх трьох стадіях 

трудової міграції (Л. Рибаковський, Т. Заславська): 1) стадія психологічної 

готовності до переміщення; 2) стадія самого просторового переміщення;  

3) стадія адаптації до нових умов у приймаючих країнах. Уявні перешкоди 

можуть проявлятися у когнітивному, емоційному та поведінковому аспектах 

діяльності трудових мігрантів, висвітлювати уявні ризики та соціальні загрози. 

1.8. Робочі гіпотези дослідження 

Головна робоча гіпотеза дослідження спирається на припущення про те, 

що недостатній рівень соціокультурної компетентності сприяє формуванню 

уявних перешкод, які не мають об’єктивних передумов. Окрім того, 

припускаємо, що уникнення невизначеності та ризиків і делегування 

повноважень посередникам позбавляє трудових мігрантів з України 

ініціативності, впевненості в собі, здатності приймати самостійні рішення, 

шукати та використовувати зворотний зв’язок із оточенням. Все це стає 

підґрунтям для зневаги до формування соціокультурної компетентності у 

міжкультурних взаємодіях та формування нових міграційних ризиків і 

соціальних загроз.  

2. Методична частина 

2.1. Опис методів і технік отримання інформації 

Методом збору інформації було обрано комбінацію поштового опитування 

з використанням e-mail адрес експертів у галузі міжнародної трудової міграції 

та онлайн-опитування у соціальних мережах Інтернет. Опитування відбулося в 

період з 25.01 до 24.02. 2015 року.  

2.2. Принцип відбору учасників дослідження 

Для опитування був створений майданчик на платформі соціологічних 

досліджень SurveyMonkey. За допомогою системи SurveyMonkey відбулася 
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розсилка лінка електронної анкети на 2500 E-mail адрес. Через те, що 

«повернення електронних листів» (участь респондентів на першому етапі 

дослідження) склала 19,1%, лінки з анкетою були розміщені у соціальних 

групах Ужгорода, Києва та Луганська Інтернет-мережі Facebook та Google+. 

Процес опитування контролювався методом подвійної вибірки за показниками 

статі та віку респондентів. Опитування було зупинене, коли показники статі та 

віку в цільовій групі респондентів стабілізувалися на рівні, що відповідає 

показникам генеральної сукупності. В опитуванні взяв участь 841 респондент. 
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Додаток Б  

Структура та зміст опитувальника соціологічного дослідження 

«Соціокультурна компетентність потенційних трудових мігрантів і мігрантів, 

які мають досвід праці за кордоном у контексті міграційних ризиків» 

 

Опитувальник складався із 10 тематичних блоків, які були 

операціоналізовані у 88 питань. Після перевірки надійності за коефіцієнтом 

альфа-Кронбаха залишилось 83 запитання. 

 

Таблиця Б. 1 

Блоки питань опитування: 

Блок запитань 

Значення запитань та їхнє місце в 

операціоналізації поняття «соціокультурна 

компетентність трудових мігрантів у 

міжкультурній взаємодії». 

1. Заитання, 

призначені для 

визначення частоти 

спілкування з 

іноземними 

громадянами та 

географії 

міжкультурних 

контактів   

(4 запитання)  

Блок запитань спрямований на визначення 

працівників, які мають потребу в розвитку 

міжкультурної компетентності та встановлення 

географії міжкультурних контактів мігрантів. 

Містить запитання про частоту та географію 

контактів із іноземними громадянами: 

• на робочому місці; 

• коли, перебувають за кордоном у справах; 

• при туристичних поїздках за кордон; 

• країни, які відвідували респонденти. 
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Продовження таблиці Б.1 

2. Запитання щодо 

сприйняття 

респондентами 

необхідності розвитку 

їхньої соціокультурної 

компетентності у 

взаємодіях в робочому 

середовищі  

(4 запитання) 

Блок запитань концентрується на тому, як 

респонденти сприймають перспективи розвитку 

своєї організації та свій внесок у цей розвиток: 

• уявлення респондентів про вплив своєї 

соціокультурної компетентності на кар’єру 

(індивідуальний рівень); 

• уявлення респондентів про вплив своєї 

соціокультурної компетентності на успішність 

організаційної діяльності (організаційний рівень); 

• оцінка розвитку міжнародних контактів 

організації (організаційний рівень); 

• уявлення про розвиток соціокультурної 

компетентності працівників (індивідуальний та 

організаційний рівень). 

3. Запитання, 

призначені для оцінки 

когнітивного виміру 

соціокультурної 

компетентності 

респондентів (30 

запитань) 

Блок стосується знань респондентів, які є 

незамінними для демонстрації соціокультурної 

компетентності та стосуються усвідомлення 

особливостей соціальних, історичних явищ власної 

та іноземної культури, розуміння процесів 

взаємодії між індивідом та суспільством 

(організаціями), причини культурних 

непорозумінь, вимоги до етикету, теми табу, 

поширені стереотипи тощо. 
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Продовження таблиці Б.1 

4. Запитання, 

спрямовані на оцінку 

соціально-

економічного стану 

респондентів  

(5 питань) 

Цей блок тверджень спрямований на оцінку 

навичок, важливих для соціокультурної 

компетентності, яку демонструє особа у 

спілкуванні з іноземними громадянами: 

можливість застосовувати свої знання на практиці; 

встановлювати і підтримувати міжкультурний 

контакт; розрізняти культурні відмінності та 

гнучко реагувати на них. 

5. Запитання, 

призначені для оцінки 

емоційного виміру 

соціокультурної 

компетентності 

респондентів  

(7 питань) 

Блок запитань спрямований на вимірювання 

емоційного виміру соціокультурної 

компетентності (або «культурної чутливості»), що 

включає в себе: здатність почувати себе 

комфортно, спілкуючись з людьми іншої раси, 

культури або переконань; співчуття та 

толерантність до культурних відмінностей; 

відмову від дискримінації та расистської 

поведінки; готовність розуміти іншу культуру; 

бажання ознайомитися з кращими історичними та 

культурними цінностями країни. 

Запитання формувалися у двох напрямах: 

• вимірювання толерантності та відкритості 

респондентів; 

• вимірювання ініціативності респондентів при 

встановленні контактів з іноземними громадянами. 
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Продовження таблиці Б.1 

6.  Запитання щодо 

сприйняття 

респондентами 

найважливіших 

елементів 

міжкультурної 

компетентності  

(9 запитань) 

Блок запитань спрямований на виявлення переліку 

елементів міжкультурної компетентності, які 

респонденти вважають найважливішими. Цілком 

імовірно, що сприйняття респондентами елементів 

їх міжкультурної компетентності може визначити 

їхні особисті пріоритети (або пріоритети, що 

існують у їхній організації) для областей, які 

потребують покращення в першу чергу. 

7. Запитання, 

спрямовані на оцінку 

причин проблемних 

ситуацій (9 запитань) 

Блок запитань призначений для оцінки 

найпоширеніших причин непорозумінь при 

спілкуванні з представниками інших культур. 

Респондентам пропонувалося вказати фактори, які 

вони вважають найбільш поширеними та значними 

перешкодами для ефективної співпраці з 

іноземними громадянами. 

8. Запитання, 

призначені для оцінки 

особистісної 

компетентності, яку 

працівники повинні 

мати в 

полікультурному 

середовищі.  

(9 запитань) 

Блок питань спрямований на оцінку мігрантами 

того, яку особистісну компетентність повинні мати 

працівники в полікультурному робочому 

середовищі. Особистісна компетентність 

оцінюється на основі таких аспектів: вміння 

представляти себе; автономія; відповідальність; 

ініціатива; детермінація; впевненість у собі; 

самомотивація; емоційна стійкість та емоційний 

самоконтроль; вміння адекватно оцінювати себе. 
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Продовження таблиці Б.1 

9. Запитання, для 

оцінки уявлень 

мігрантів про 

соціокультурну 

компетентність, яку 

повинні мати 

менеджери  

(9 запитань) 

Цей блок тверджень спрямований на оцінку того, 

як респонденти оцінюють соціокультурну 

компетентність, яку менеджери повинні мати в 

полікультурному робочому середовищі: вплив на 

інших; управління конфліктами; навички 

публічних виступів; займатися самоосвітою та 

навчати інших; спілкування та співпраця; робота в 

команді; групова робота і толерантність.  

10. Запитання для 

з’ясування  

спроможності 

респондентів оцінити 

міжкультурну 

компетентність своїх 

колег (2 запитання) 

Блок запитань спрямований на оцінку здатності 

працівників розробляти та застосовувати оцінки 

міжкультурної компетентності колег. З’ясовується,  

як може проводитися оцінка, що має бути оцінено, 

хто може бути оцінювачами, які методи повинні 

бути використані.  
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Додаток В 

 

Анкета соціологічного дослідження «Соціокультурна компетентність 

потенційних трудових мігрантів і мігрантів, які мають досвід праці за кордоном 

у контексті міграційних ризиків» 

Шановний респондент, ми просимо Вас відповісти на це анонімне 

анкетування, результати якого будуть використані для наукових цілей і будуть 

опубліковані тільки у статистичному вигляді. Дане дослідження проводиться з 

метою оцінити робоче середовище та міжкультурну компетентність 

співробітників і необхідність їхнього розвитку. Міжкультурне середовище 

складається з осіб, що належать до різних національностей, релігій, культур. 

Міжкультурна компетентність дуже важлива для того, щоб працівник міг 

успішно спілкуватися і ефективно працювати в такому середовищі.  

1. Ваша стать: 

a) жінка 

b) чоловік 

 

2. Ваш вік: 

а) <25 років 

b) > 25 до 35 років 

c) > 35 до 50 років 

d) > 50 років 

 

3. Ваша освіта: 

a) середня 

b) бакалавр (с/спеціальна, неповна вища) 

c) магістр (повна вища) 

d) кандидат, доктор наук  
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4. Будь ласка, напишіть: 

країна   ....................................... 

область ....................................... .. 

місто, в якому ви працюєте ..................... .. 

 

5. Будь ласка, вкажіть, який сектор Ви представляєте: 

a) приватний сектор 

b) державний сектор 

b1) орган управління 

b2) інститут охорони здоров'я 

b3) культурні установи 

b4) навчальні заклади 

b5) інші служби 

c) неурядова організація 

d) інші ....................... 

 

6. Який розмір Вашої організації? 

a) маленький (<50 чоловік) 

b) середній (від 50 до 250 співробітників) 

c) великий (> 250 працівників) 

 

7. Який у Вас стаж роботи: 

a) менше ніж 1 рік 

b) 1-5 років 

c) 5 і більше років  

 

8. Ваш статус: 

а) студент 

b) працівник 
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c) спеціаліст 

d) керівник 

е) бізнесмен 

е) інше .................. 

 

ІI. Оцінить потреби в розвитку мультикультурного робочого середовища 

та міжкультурної компетентності працівників 

ІІ.1. Чи потребує Ваша робота спілкування з іноземними партнерами? 

а) Так, кілька разів на квартал в середньому 

b) Так, один раз на квартал в середньому 

c) Так, один раз на рік у середньому 

d) Не спілкуюсь 

 

ІІ.2. Засоби спілкування з іноземними партнерами: 

а) Он-лайн спілкування 

b) Телефон / факс 

с)  Листування Укрпоштою 

d) Особисті зустрічі 

е) Інше 

 

 

ІІ.3. Як часто Ви виїжджаєте на роботу за кордон? 

а) В середньому, один раз на місяць  

b) Кілька разів на рік 

c) Один раз на кілька років 

d) Ніколи  
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ІІ.4. Як часто Ви виїжджаєте за кордон в особистих цілях? 

а) Щотижня 

b) Один раз на місяць в середньому 

c) Кілька разів на рік 

d) Рідше ніж раз на рік 

e) Ніколи 

 

ІІ.3. Основні перешкоди спілкування з іноземними роботодавцями:  

а) Недостатня поінформованість 

b) Дефіцит навичок спілкування  

с) Неповага до культурних цінностей 

d) Інші перешкоди 

 

ІІ.4. З громадянами яких країн Ви спілкуєтеся на роботі найчастіше? (Ви 

можете відзначити більше однієї відповіді) 

а) Північна Європа (Данія, Норвегія, Швеція та інші) 

b) Південна Європа (Італія, Греція та інші) 

c) Східна Європа (Росія, Україна, Білорусь та інші) 

d) Центральна Європа (Чехія, Угорщина, Австрія та інші) 

е) Західна Європа (Франція, Німеччина, Іспанія, Великобританія та інші) 

f) Країни Балтії (Литва, Латвія, Естонія) 

g) Далекий Схід (Китай, Південна Корея, Японія, Філіппіни та інші) 

h) Близький Схід (Іран, Ірак, Сирія, Ізраїль, Єгипет, Катар, Ліван та інші) 

i) Південна Америка (Бразилія, Аргентина, Колумбія, Венесуела та інші) 

j) Північна Америка (Канада, США та інші) 

k) Африка (Лівія, Судан, Нігерія та інші) 

l) Австралія, Нова Зеландія, Індонезія та інші 

m) Інші 
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ІІ.5. Оцініть, будь ласка, які елементи міжкультурної компетентності є 

найбільш важливими у Вашому робочому середовищі? (5 означає дуже 

важливе, не важливо - 1) 

Елементи міжкультурної 

компетентності:  

1 2 3 4 5 

Знання міжнародного 

протоколу роботи 

     

Знання іноземної мови (мов)      

Розуміння проявів ввічливості      

Знання головних історичних і 

соціальних явищ іншої країни 

     

Гнучкість спілкування      

Управління новими ситуаціями      

Навчання в ситуаціях під час 

випробування 

     

Толерантність до культурних та 

расових відмінностей  

     

Повага до цінностей інших 

культур 

     

Інше (вкажіть, будь ласка)      
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ІІ.6. Оцініть, будь ласка, знання яких історичних і соціальних явищ іншої 

країни є найбільш важливими у Вашому робочому середовищі? (5 означає дуже 

важливе, не важливо - 1) 

Головні історичні і соціальні 

явища України:  

1 2 3 4 5 

Становлення і розвиток 

Київської Русі (VI – початок  

ХІІ ст.) 

     

Українські землі під владою 

Польщі та Литви (кінець XIV – 

перша половина XVII ст.) 

     

Запорізька Сiч (друга 

половина XVII — початок  

XVIII ст.) 

     

Український  організований 

рух опору XX ст. (ОУН-УПА) 

     

Розбудова незалежної 

України (кінець ХХ – початок ХХІ 

ст.) 

     

Інше (вкажіть, будь ласка)      

 

ІІ.7. Як Ви стимулюєте розвиток міжкультурної компетентності на 

робочому місці? 

а) Під час емпіричних курсів, семінарів, симулятивних ігор 
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b) Службовців потрібно відправити на стажування або в ділові поїздки за 

кордон 

c) Стимулювати поширення позитивного досвіду співробітники вчаться 

один у одного 

d) Не стимулюю розвиток міжкультурної компетентності, покладаюся на 

відповідальність працівника 

e) Мені не цікаво 

f) Я не знаю 

 

ІІ.8. Як ви думаєте, розвиток міжкультурної компетентності міг би 

сприяти успіху вашої кар’єри? 

а) Так, покращив би можливості міжнародної кар’єри  

b) Так, не було б потреби змінити свою роботу на кращу 

c) Так, кар’єрні можливості на моїй теперішній  роботі стали б  кращими 

d) Я думаю, що моя кар’єра не залежить від рівня моєї міжкультурної 

компетентності 

е) Я не знаю, 

f) Мені це не цікаво 

 

ІІ.9. Як ви думаєте, розвиток міжкультурної компетентності міг би 

сприяти успіху  Вашої організації? 

а) Так, довіра в організації була б вищою 

b) Так, можливості партнерства з організаціями з інших країн були б 

кращими 

c) Так, прагнення досягнення цілей і результатів діяльності організації 

забезпечуватиметься краще 

d) Я думаю, успіх моєї організації не залежить від рівня моєї 

міжкультурної компетентності 

e) Я не знаю 
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f) Мені це не цікаво 

 

ІІ.10. На Вашу думку, як буде змінюватися потреба у міжнародному 

спілкуванні у Вашій організації протягом майбутніх п’яти років? 

а) Я думаю, потреба буде збільшуватись (бо більше іноземців прийде, 

кількість реалізованих міжнародних проектів буде збільшуватися та ін.) 

b) Я думаю, що потреба буде залишатися такою ж 

с) Я думаю, що потреба буде зменшуватись (бо проекти будуть 

закінчуватися, в них не буде ніяких нових ініціатив та ін.) 

d) Не знаю, не маю ніякого уявлення 

 

ІІ.11. Будь ласка, оцініть себе відповідно до тверджень, що представлені 

нижче (5 означає повну згоду, 1- повну незгоду): 

Я здатний спілкуватися 

іноземною мовою (-и) у професійній 

діяльності 

1 2 3 4 5 

Я знаю, як правильно 

представитися, обмінятися вітаннями і 

спілкуватися з іноземними 

громадянами під час першого 

знайомства 

1 2 3 4 5 

Я знаю про прийнятні і 

неприйнятні запитання при спілкуванні 

з іноземцями 

1 2 3 4 5 

Я знаю, як поводитися за столом 

у товаристві іноземців 

1 2 3 4 5 
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Я розуміюся в часі – де, коли і на 

скільки дозволено спізнюватися 

1 2 3 4 5 

Я розуміюся у відповідних і 

невідповідних кольорах одягу – знаю, 

які потрібно носити 

1 2 3 4 5 

Я знаю про громадські порядки 

країн, які я відвідую 

1 2 3 4 5 

Я знаю про місця, де дозволено 

курити 

1 2 3 4 5 

Я знаю, як користуватися 

системою громадського транспорту 

1 2 3 4 5 

Я знаю про звичайну кількість 

чайових в країні 

1 2 3 4 5 

Я знаю про прийнятний час для 

їди та типові страви, скільки і які 

спиртні напої підходять на обід і 

вечерю 

1 2 3 4 5 

Я знаю, як належним чином 

написати діловий лист іноземцям 

1 2 3 4 5 

Я знаю правильний стиль одягу 

для ділових зустрічей 

1 2 3 4 5 

Я знаю, як вітати іноземних 

громадян та бізнес-партнерів на свята і 

те, в яких випадках підходять ділові 

подарунки 

1 2 3 4 5 

Я знаю, про рівні субординації, 

що прийняті в країні 

1 2 3 4 5 
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При спілкуванні з іноземцями, я знаю, якими є їх: 

Заборони 1 2 3 4 5 

Традиції 1 2 3 4 5 

Вираження ввічливості 1 2 3 4 5 

Я можу зіставити деякі 

нюанси моєї культури і згладити 

подібності / відмінності 

1 2 3 4 5 

Свята, які мають важливе 

значення для їхньої країні 

1 2 3 4 5 

Те, що я знаю про свою 

країну 

1 2 3 4 5 

Те,  що я знаю про політичну 

ситуацію в країні 

1 2 3 4 5 

Я розумію, як відбуваються 

контакти між іноземцями і як 

треба спілкуватися 

1 2 3 4 5 

Як вони ставляться до  

відносин між керівниками і 

підлеглими 

1 2 3 4 5 

Як вони ставляться до 

відносин між чоловіками і 

жінками 

1 2 3 4 5 

Як вони ставляться до 

відносин між молодими і літніми 

людьми 

1 2 3 4 5 
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При спілкуванні з іноземцями я можу назвати: 

Як вони, як правило, вирішують 

свої проблеми 
1 2 3 4 5 

Які особливості їх спілкування і 

переговорів 
1 2 3 4 5 

Який метод вираження емоцій є 

прийнятним 
1 2 3 4 5 

При зверненні до нових знайомих 

я не надаю будь-яких пріоритетів 

представнику моєї національності 

1 2 3 4 5 

При спілкуванні з іноземцем я 

зацікавлений в культурі, звичаях, 

інтересах його / її країни 

1 2 3 4 5 

При спілкуванні з іноземцем я 

охоче розповідаю про свою країну, я 

хочу представити йому / їй культуру 

своєї країни 

1 2 3 4 5 

Я намагаюся з’ясувати, який 

спосіб спілкування є прийнятним для 

іноземця і спробувати уникнути 

неприйнятної поведінки, яка може 

його / її образити 

1 2 3 4 5 

Я розумію і терпітиму культурні 

відмінності 
1 2 3 4 5 

Расові відмінності 1 2 3 4 5 

Релігійне різноманіття 1 2 3 4 5 
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Ствердження для оцінки навичок респондента  

Зв’язок з іноземцями не є 

стресором для мене та не 

викликає недовіру до себе 

1 2 3 4 5 

Я знаю, як поводитися у 

несподіваних і нових ситуаціях, 

які виникли через культурне 

розмаїття 

1 2 3 4 5 

Я гнучкий, коли я 

спілкуюся з іноземними 

громадянами 

1 2 3 4 5 

Я спостерігаю і розумію те, 

про що дізнався під час 

спілкування з іноземними 

громадянами 

1 2 3 4 5 

У разі виникнення 

конфліктів чи непорозумінь через 

культурні відмінності, я знаю, як 

вирішити їх належним чином 

1 2 3 4 5 
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Ствердження для з’ясування проблем, що найбільш часто 

виникають при спілкуванні з іноземцями 

Різний темперамент 1 2 3 4 5 

Мова 1 2 3 4 5 

Різні сприйняття зв’язку 

між керівниками і підлеглими 
1 2 3 4 5 

Різні стилі неформального 

спілкування 
1 2 3 4 5 

Різні релігії 1 2 3 4 5 

Різні заборони 1 2 3 4 5 

Різні методи прийняття 

рішень 
1 2 3 4 5 

Незнання культури 

іноземців 
1 2 3 4 5 

Співробітники не 

зацікавлені в спілкуванні з 

іноземцями 

1 2 3 4 5 
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Додаток Г 

Статистичний аналіз вибраних даних  

авторського емпіричного дослідження 

Таблиця Г.1 

Показники надійності за коефіцієнтом альфа Кронбаха (Cronbach’s Alpha) 
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Ваша стать: 288,93 1973,85 -0,1 0,85 

Ваш вік: 288,4 1968,35 0 0,85 

Ваша освіта: 288,16 1977,33 -0,1 0,85 

Регіон 288,4 1937,12 0,12 0,85 

Область 288,5 1893,17 0,34 0,85 

Місто, в якому працює 

респондент 283,52 1585,45 0,41 0,87 

Місто, розраховане за ІP 282,84 1707,12 0,2 0,89 

Будь ласка, вкажіть, який 

сектор Ви представляєте: 288,69 1965,55 0,06 0,85 

Який розмір Вашої 

організації? 288,95 1967,35 0,03 0,85 

Який у Вас стаж роботи? 288,43 1969,3 0 0,85 

Ваш статус 288 1986,88 -0,15 0,85 

Як часто Ви виїжджаєте на 

роботу за кордон? 287,67 1979,7 -0,12 0,85 

Як часто Ви виїжджаєте за 

кордон в особистих цілях? 287 1969,02 0 0,85 
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Продовження таблиці Г.1 

Основні перешкоди у 

спілкуванні з іноземними 

партнерами 287,83 1962,81 0,02 0,85 

Знання міжнародного 

протоколу праці 287,22 1950,81 0,19 0,85 

Знання іноземної мови (в) 286,36 1944,73 0,28 0,85 

Розуміння проявів 

ввічливості 286,43 1956,28 0,14 0,85 

Знання головних 

історичних і соціальних 

явищ іншої країни 287,09 1945,59 0,21 0,85 

Гнучкість спілкування 286,81 1944,05 0,27 0,85 

Управління новими 

ситуаціями 287,03 1952,95 0,17 0,85 

Навчання в ситуаціях під 

час випробування 286,88 1949,3 0,2 0,85 

Толерантність до 

культурних та расових 

відмінностей 286,62 1952,27 0,2 0,85 

Повага до цінностей 

інших культур 286,53 1947,41 0,29 0,85 

Інше  287,47 1938,18 0,21 0,85 

Становлення і розвиток 

Київської Русі (VI – 

початок ХІІ ст.) 287,53 1916,25 0,43 0,85 
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Продовження таблиці Г.1 

Українські землі під 

владою Польщі та Литви 

(кінець XIV – перша 

половина XVII ст.) 287,41 1928,21 0,35 0,85 

Запорізька Сiч (друга 

половина XVII – початок 

XVIII ст.) 287,29 1923,51 0,36 0,85 

Український 

організований рух опору 

XX ст. (ОУН-УПА) 287,36 1917,92 0,42 0,85 

Розбудова незалежної 

України (кінець ХХ – 

початок ХХІ ст.) 286,91 1923,59 0,38 0,85 

Як ви думаєте, розвиток 

міжкультурної 

компетентності міг би 

сприяти успіху вашої 

кар’єри? 287,98 1984,47 -0,12 0,85 

Як ви думаєте, розвиток 

міжкультурної 

компетентності міг би 

сприяти успіху  Вашої 

організації? 287,83 1991,23 -0,17 0,85 
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Продовження таблиці Г.1 

На Вашу думку, як буде 

змінюватися потреба у 

міжнародному спілкуванні 

у Вашій організації 

протягом майбутніх п’яти 

років? 288,79 1976,45 -0,08 0,85 

Я здатний спілкуватися 

іноземною мовою (-и) у 

моїй професійній 

діяльності 286,97 1923,3 0,46 0,85 

Я знаю, як правильно 

представитися, обмінятися 

вітаннями і спілкуватися з 

іноземними громадянами 

під час першого 

знайомства 286,72 1907,54 0,62 0,85 

Я знаю про прийнятні і 

неприйнятні запитання 

при спілкуванні з 

іноземцями 286,9 1915,5 0,59 0,85 

Я знаю, як поводитися за 

столом 286,6 1911,79 0,56 0,85 

Я розуміюся в часі : 

 де, коли і на скільки 

дозволено спізнюватися 286,59 1920,63 0,47 0,85 
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Продовження таблиці Г.1 

Я розумію, якими є 

відповідні і невідповідні 

кольори одягу, які 

потрібно носити 286,76 1908,43 0,56 0,85 

Я знаю про громадські 

порядки країн, які я 

відвідую 286,81 1907,67 0,62 0,85 

Я знаю про місця, де 

дозволено курити 286,76 1917,59 0,53 0,85 

Я знаю, як користуватися 

системою громадського 

транспорту 286,81 1908,72 0,67 0,85 

Я знаю про звичайну 

кількість чайових в країні 287,05 1914,82 0,59 0,85 

Я знаю, що є прийнятний 

час для їді та типові 

страви, скільки і які 

спиртні напої підходять на 

обід і вечерю 286,93 1911,68 0,54 0,85 

Я знаю, як належним 

чином написати діловий 

лист іноземцям 287,07 1900,52 0,64 0,85 

Я знаю правильний стиль 

одягу для ділових 

зустрічей 286,67 1914,4 0,55 0,85 
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Продовження таблиці Г.1 

Я знаю, як вітати 

іноземних громадян та 

бізнес-партнерів на свята і 

те, у яких випадках 

підходять ділові 

подарунки 286,93 1909,78 0,65 0,85 

Я знаю, про рівні 

субординації, що прийняті 

в країні 286,97 1905,26 0,65 0,85 

Я знаю, якими є їхні 

заборони  287,02 1913,7 0,51 0,85 

Я знаю, якими є їхні 

традиції 286,97 1914,98 0,54 0,85 

Я знаю, якими є їхні 

вираження ввічливості 286,72 1917,4 0,5 0,85 

Я можу зіставити деякі 

нюанси моєї культури і 

згладити відмінності 286,88 1905,62 0,61 0,85 

Я можу назвати свята, які 

мають важливе значення 

для їхньої країни 287 1904,28 0,6 0,85 

Я можу назвати те, що я 

знаю про свою країну 286,4 1924,77 0,57 0,85 
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Продовження таблиці Г.1 

Я можу назвати те, що я 

знаю про політичну 

ситуацію в країні 286,57 1917,55 0,55 0,85 

Я розумію як вони 

ставляться до відносин 

між керівниками і 

підлеглими 286,88 1912,07 0,62 0,85 

Я розумію, як вони 

ставляться до відносин 

між чоловіками і жінками 286,72 1922,31 0,53 0,85 

Я розумію, як вони 

ставляться до відносин 

між молодими і літніми 

людьми 286,64 1916,02 0,68 0,85 

Я розумію як вони, 

зазвичай, вирішують свої 

проблеми 286,78 1910,84 0,7 0,85 

Я розумію особливості їх 

спілкування і переговорів 286,86 1916,23 0,57 0,85 

Я розумію, який метод 

вираження емоцій є 

прийнятним 286,91 1907,38 0,58 0,85 
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Продовження таблиці Г.1 

При зверненні до нових 

знайомих я не надаю будь-

яких пріоритетів 

представнику моєї 

національності 286,79 1916,73 0,55 0,85 

При спілкуванні з 

іноземцем я зацікавлений 

в культурі, звичаях, 

інтересах його / її країни 286,76 1923,13 0,54 0,85 

При спілкуванні з 

іноземцем я охоче 

розповідаю про свою 

країну, я хочу представити 

йому / їй культуру своєї 

країни 286,62 1914,13 0,66 0,85 

Я намагаюся з’ясувати, 

який спосіб спілкування є 

прийнятним для іноземця і 

спробувати уникнути 

неприйнятної поведінки, 

яка може його / її образити 286,5 1931,55 0,48 0,85 

Я розумію і терпітиму 

культурні відмінності 286,6 1914,1 0,63 0,85 

Расові відмінності 286,84 1910,1 0,56 0,85 

Релігійне різноманіття 286,71 1919,75 0,49 0,85 
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Продовження таблиці Г.1 

Зв’язок з іноземцями не є 

стресом для мене 286,69 1927,83 0,42 0,85 

Я знаю, як поводитися у 

несподіваних і нових 

ситуаціях, які виникли 

через культурне розмаїття 286,84 1914,8 0,58 0,85 

Я гнучкий, коли я 

спілкуюся з іноземними 

громадянами 286,9 1923,6 0,47 0,85 

Я спостерігаю і розумію 

те, про що я дізнався під 

час спілкування з 

іноземними громадянами 286,83 1913,09 0,58 0,85 

У разі виникнення 

конфліктів чи 

непорозумінь через 

культурні відмінності, я 

знаю, як вирішити їх 

належним чином 286,95 1912,33 0,61 0,85 

Різний темперамент 287,57 1955,34 0,08 0,85 

Мова 287,14 1942,82 0,17 0,85 

Різні сприйняття зв’язку 

між керівниками і 

підлеглими 287,33 1937,91 0,22 0,85 

Різні стилі неформального 

спілкування 287,17 1940,71 0,2 0,85 
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Продовження таблиці Г.1 

Різні релігії 287,4 1955,16 0,09 0,85 

Різні заборони 287,34 1949,49 0,13 0,85 

Різні методи прийняття 

рішень 287,48 1959,24 0,05 0,85 

Незнання культури 

іноземців 287,19 1953,17 0,1 0,85 

Співробітники не 

зацікавлені в іноземцях 287,47 1947,73 0,13 0,85 
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Таблиця Г.2 

Порівняння середніх значень за t-критерієм Стьюдента 

 

Як часто Ви 

виїжджаєте на 

роботу за 

кордон? 

N Середнє 
Станд. 

відхилення 

Стандартна 

похибка 

середнього 

значення 

Ваша 

стать: 
Ніколи 347 1,37 ,48 ,03 

 

В середньому, 

один раз на 

місяць 

47 1,60 ,50 ,07 

Ваш 

вік: 
Ніколи 347 2,02 1,08 ,06 

 

В середньому, 

один раз на 

місяць 

47 2,40 1,12 ,16 
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Таблиця Г.3 

Порівняння відповідей різних груп респондентів щодо  мовних бар’єрів (n, %) 

Я здатний спілкуватися 

іноземною мовою у моїй 

професійній діяльності 

Ніколи не 

працювали за 

кордоном 

Потенційні 

трудові 

мігранти 

Досвідчені 

трудові 

мігранти 

Повністю не згоден 
25 

7,20%  

5 

1,44% 

 2 

2,41% 

2 
60 

17,29% 

21 

15,56% 

 4 

4,82% 

3 
66 

19,02% 

54 

15,56% 

10 

12,05% 

4 
82 

23,63% 

111 

31,99% 

17 

20,48% 

Повністю згоден 
51 

14,70% 

103 

29,68% 

22 

26,51% 

Немає відповіді  
31 

8,93% 

8 

2,31% 

28 

33,73% 

Разом 
315 

100,0%     

302  

100,0%     

83 

100,0%     

 

  



255 

 

Таблиця Г.4 

 

Порівняння відповідей різних груп респондентів щодо  мовних бар’єрів 

Знання іноземної мови 

важливо у моєму 

робочому середовищі 

Ніколи не 

працювали за 

кордоном 

Потенційні 

трудові 

мігранти 

Досвідчені 

трудові 

мігранти 

Не важливо 3,75 1,73 3,61 

2 4,03 2,31 2,41 

3 4,32 4,90 4,82 

4 18,73 16,71 12,05 

Дуже важливо 53,60 64,55 46,99 

Немає відповіді  15,56 9,80 30,12 

Разом 100,00 100,00 100,00 
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Таблиця Г.5 

Мовні проблеми найбільш 

часто виникають при 

спілкуванні з іноземцями 

Ніколи не 

працювали за 

кордоном 

Потенційні 

трудові 

мігранти 

Досвідчені 

трудові 

мігранти 

Повністю не згоден 2,59 1,44 1,20 

2 4,61 6,34 7,23 

3 8,07 9,22 6,02 

4 31,12 25,94 25,30 

5 24,21 27,38 15,66 

Повністю згоден 29,39 29,68 44,58 

Разом 100,00 100,00 100,00 
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Таблиця Г.6 

Розподіл відповідей на запитання:  

Оцініть, будь ласка, знання яких історичних і соціальних явищ іншої 

країни є найбільш важливими у Вашому робочому середовищі? 

Становлення і розвиток 

Київської Русі (VI – 

початок ХІІ ст.) 

Ніколи не 

працювали за 

кордоном 

Потенційні 

трудові 

мігранти 

Досвідчені 

трудові 

мігранти 

Не важливо 23,63 23,63 21,69 

2 14,41 18,16 16,87 

3 17,58 19,60 9,64 

4 15,56 14,99 9,64 

Дуже важливо 12,97 10,95 9,64 

Немає відповіді 15,85 12,68 32,53 

Разом 100,00 100,00 100,00 

 



 

 

Таблиця Г.7 

Розподіл відповідей на питання:  

Оцініть, будь ласка, знання яких історичних і соціальних явищ іншої 

країни є найбільш важливими у Вашому робочому середовищі? 

Українські землі під 

владою Польщі та 

Литви (кінець XIV – 

перша половина  

XVII ст.) 

Ніколи не 

працювали за 

кордоном 

Потенційні 

трудові 

мігранти 

Досвідчені 

трудові 

мігранти 

Не важливо 20,46 19,88 15,66 

2 15,85 19,02 19,28 

3 19,02 18,44 14,46 

4 17,29 20,75 10,84 

Дуже важливо 10,95 9,22 7,23 

Немає відповіді 16,43 12,68 32,53 

Разом 100,00 100,00 100,00 

 

  



 

 

Таблиця Г.8 

Розподіл відповідей на питання:  

Оцініть, будь ласка, знання яких історичних і соціальних явищ іншої 

країни є найбільш важливими у Вашому робочому середовищі? 

Запорізька Сiч  

(друга половина XVII – 

початок XVIII ст.) 

Ніколи не 

працювали за 

кордоном 

Потенційні 

трудові 

мігранти 

Досвідчені 

трудові 

мігранти 

Не важливо 20,46 20,46 18,07 

2 11,82 18,44 16,87 

3 18,73 20,46 14,46 

4 19,31 15,27 7,23 

Дуже важливо 13,26 12,10 10,84 

Немає відповіді 16,43 13,26 32,53 

Разом 100,00 100,00 100,00 

 

  



 

 

Таблиця Г.9 

Розподіл відповідей на питання:  

Оцініть, будь ласка, знання яких історичних і соціальних явищ іншої 

країни є найбільш важливими у Вашому робочому середовищі? 

Український 

організований рух 

опору XX ст. 

(ОУН-УПА) 

Ніколи не 

працювали за 

кордоном 

Потенційні 

трудові 

мігранти 

Досвідчені 

трудові 

мігранти 

Не важливо 19,60 17,29 16,87 

2 9,51 13,83 7,23 

3 13,26 17,58 13,25 

4 23,92 20,17 14,46 

Дуже важливо 17,58 18,16 14,46 

Немає відповіді 16,14 12,97 33,73 

Разом 100,00 100,00 100,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Таблиця Г.10 

Розподіл відповідей на питання:  

Оцініть, будь ласка, знання яких історичних і соціальних явищ іншої 

країни є найбільш важливими у Вашому робочому середовищі? 

Розбудова незалежної 

України  

(кінець ХХ – початок 

ХХІ ст.) 

Ніколи не 

працювали за 

кордоном 

Потенційні 

трудові 

мігранти 

Досвідчені 

трудові 

мігранти 

Не важливо 12,10 8,93 12,05 

2 3,75 8,07 12,05 

3 10,09 11,53 6,02 

4 21,04 20,75 13,25 

Дуже важливо 36,89 36,89 22,89 

Немає відповіді 16,14 13,83 33,73 

Разом 100,00 100,00 100,00 

 



 

 

Таблиця Г.11 

Розподіл відповідей на питання:  

Оцініть, будь ласка, знання яких історичних і соціальних явищ іншої 

країни є найбільш важливими у Вашому робочому середовищі? 

Таблиця ранжованих результатів відповідей респондентів на запитання щодо 

міжкультурної компетентності 

Варіанти відповіді N Mean Std Dev 

Знання іноземної мови (в) 606 4,46 0,97 

Розуміння проявів ввічливості 600 4,34 0,81 

Я можу назвати те, що я знаю про свою країну 564 4,34 0,78 

Повага до цінностей інших культур 598 4,31 0,88 

Я знаю, як поводитися за столом 578 4,28 0,82 

Толерантність до культурних та расових 

відмінностей 605 4,27 0,95 

При спілкуванні з іноземцем я охоче розповідаю про 

свою країну, я хочу представити йому / їй культуру 

своєї країни 558 4,27 0,87 

Я намагаюся з’ясувати, який спосіб спілкування є 

прийнятним для іноземця, і спробувати уникнути 

неприйнятної поведінки, яка може його / її образити 558 4,27 0,82 

Я можу назвати те, що я знаю про політичну 

ситуацію в країні 564 4,19 0,88 

Я розумію і терпітиму культурні відмінності 558 4,17 0,86 

При спілкуванні з іноземцем я зацікавлений в 

культурі, звичаях, інтересах його / її країни 558 4,16 0,87 

Расові відмінності 558 4,15 1,02 

Релігійне різноманіття 558 4,15 1,02 

 

  



 

 

Продовження таблиці Г.11 

Я розуміюся в часі – де, коли і на скільки дозволено 

спізнюватися 578 4,13 0,98 

Я знаю правильний стиль одягу для ділових 

зустрічей 572 4,13 0,91 

Гнучкість спілкування 600 4,07 0,92 

Я спостерігаю і розумію те, про що я дізнався під 

час спілкування з іноземними громадянами 556 4,06 0,88 

Я знаю, якими є їх вираження ввічливості 571 4,01 0,85 

Зв’язок з іноземцями не є стресором для мене та не 

викликає недовіру до себе 556 4,01 1,01 

Я знаю, як правильно представитися, обмінятися 

вітаннями і спілкуватися з іноземними громадянами 

під час першого знайомства 578 4 0,96 

Я знаю про місця, де дозволено курити 573 3,91 1,13 

Я знаю, як користуватися системою громадського 

транспорту 573 3,91 0,93 

Я можу зіставити деякі нюанси моєї культури і 

згладити подібності / відмінності 571 3,91 0,89 

Я гнучкий, коли я спілкуюся з іноземними 

громадянами 556 3,9 0,95 

Я розумію, як вони ставляться до відносин між 

чоловіками і жінками 564 3,86 0,82 

Я розумію, як вони ставляться до відносин між 

молодими і літніми людьми 564 3,86 0,82 

Я знаю про громадські порядки країн, які я відвідую 573 3,85 0,98 

 

 

  



 

 

Продовження таблиці Г.11 

Навчання в ситуаціях під час випробування 595 3,84 1,02 

Я розуміюся у відповідних і невідповідних кольорах 

одягу, які потрібно носити 578 3,84 1,06 

Управління новими ситуаціями 591 3,81 0,99 

Розбудова незалежної України (кінець ХХ - початок 

ХХІ ст.) 590 3,8 1,38 

Я розумію, який метод вираження емоцій є 

прийнятним 564 3,79 0,9 

Я знаю про прийнятні і неприйнятні питання при 

спілкуванні з іноземцями 578 3,76 0,97 

При зверненні до нових людей я не надаю будь-яких 

пріоритетів представнику моєї національності 558 3,75 1,11 

У разі виникнення конфліктів чи непорозумінь через 

культурні відмінності, я знаю, як вирішити їх 

належним чином 556 3,74 0,98 

Я знаю, якими є їх традиції 571 3,73 0,93 

Я знаю, як поводитися у несподіваних і нових 

ситуаціях, які виникли через культурне розмаїття 556 3,73 0,96 

Я знаю про рівні субординації, що прийняті в країні 572 3,66 1,06 

Я розумію, як вони ставляться до відносин між 

керівниками і підлеглими 564 3,66 0,9 

Я розумію особливості їх спілкування і переговорів 564 3,63 0,91 

Я здатний спілкуватися іноземною мовою (-и) у 

моїй професійній діяльності 578 3,62 1,17 

 

 

 

  



 

 

Продовження таблиці Г.11 

Я знаю, як вітати іноземних громадян та бізнес-

партнерів на свято і те, у яких випадках підходять 

ділові подарунки 572 3,62 1,05 

Я знаю про прийнятний час для їди та типові страви, 

скільки і які спиртні напої підходять на обід і 

вечерю 573 3,58 1,12 

Мова 556 3,52 1,62 

Я розумію як вони, зазвичай, вирішують свої 

проблеми 564 3,49 0,9 

Я знаю, як належним чином написати діловий лист 

іноземцям 572 3,47 1,15 

Я знаю, якими є їх заборони 571 3,44 1 

Я знаю про звичайну кількість чайових в країні 573 3,43 1,13 

Я можу назвати свята, які мають важливе значення 

для їхньої країні 564 3,41 1,07 

Знання головних історичних і соціальних явищ 

іншої країни 601 3,4 1,12 

Інше 146 3,2 1,6 

Різні методи прийняття рішень 555 3,17 1,51 

Незнання культури іноземців 555 3,13 1,57 

Різні стилі неформального спілкування 556 3,12 1,53 

Український організований рух опору XX ст.  

(ОУН-УПА) 593 3,11 1,44 

Інше 103 3,04 1,53 

Різні сприйняття зв’язку між керівниками і 

підлеглими 556 2,95 1,54 

 



 

 

Продовження таблиці Г.11 

Різні заборони 555 2,94 1,58 

Різний темперамент 556 2,87 1,61 

Запорізька Сiч (друга половина XVII — початок 

XVIII ст.) 591 2,84 1,38 

Українські землі під владою Польщі та Литви 

(кінець XIV – перша половина XVII ст.) 594 2,78 1,34 

Становлення і розвиток Київської Русі (VI – початок 

ХІІ ст.) 595 2,72 1,4 

Співробітники не зацікавлені в іноземцях 555 2,7 1,55 

Різні релігії 555 2,57 1,65 

Як ви думаєте, розвиток міжкультурної 

компетентності міг би сприяти успіху  Вашої 

організації? 586 2,5 1,32 

Як ви думаєте, розвиток міжкультурної 

компетентності міг би сприяти успіху вашої 

кар’єри? 589 2,38 1,55 

На Вашу думку, як буде змінюватися потреба у 

міжнародному спілкуванні у Вашій організації 

протягом майбутніх п’яти років? 585 1,56 0,95 



 

 

Таблиця Г.12 

 

Найбільш важливі позиції в робочому середовищі трудових мігрантів 

  

Коефіцієнт 

кореляції 

Пірсона 

Важливість толерантності до культурних та расових 

відмінностей 
0,866 

Найбільш  важливе у нашому робочому середовищі знання 

про Запорізьку Січ  
0,777 

Важливість у робочому середовищі знання про Український 

організований рух опору ОУН-УПА 
0,752 

Розуміння ставлення до відносин між чоловіками і жінками в 

країні перебування 
0,742 

Знання, як поводитися у несподіваних і нових ситуаціях, які 

виникли через культурне розмаїття 
0,725 

Знаю, якими є вираження ввічливості в країні перебування 0,683 

 

  



 

 

Таблиця Г.13 

Найменш важливі позиції в робочому середовищі трудових мігрантів 

  

Коефіцієнт 

кореляції 

Пірсона 

При спілкуванні з іноземцем я зацікавлений в культурі, 

звичаях, інтересах його / її країни 
0,445 

Я намагаюся з’ясувати, який спосіб спілкування є 

прийнятним для іноземця, і спробувати уникнути 

неприйнятної поведінки, яка може його / її образити 

0,274 

Знання іноземної мови  0,241 

Я знаю, як вітати іноземних громадян та бізнес-партнерів 

на свято і те, у яких випадках підходять ділові подарунки 
0,165 

Зв'язок з іноземцями не є стресором для мене та не 

викликає недовіру до себе 
0,076 

Стаж роботи 0 

Розмір організації 0 

 



 

 

Таблиця Г.14 

 

Середні показники відповідей 

щодо складових міжкультурної компетентності 

Варіанти відповідей: 

Оцінка 

досвідчених  

трудових 

мігрантів 

Знання іноземної мови важливе 4,47 

Я можу назвати те, що я знаю про свою країну 4,36 

Я знаю, як поводитися за столом 4,34 

Розуміння проявів ввічливості 4,34 

Повага до цінностей інших культур 4,32 

Я намагаюся з’ясувати, який спосіб спілкування є 

прийнятним для іноземця і спробувати уникнути 

неприйнятної поведінки, яка може його / її образити 4,31 

Толерантність до культурних та расових відмінностей 4,3 

При спілкуванні з іноземцем я охоче розповідаю про свою 

країну, я хочу представити йому / їй культуру своєї країни 4,29 

Я можу назвати те, що я знаю про політичну ситуацію в 

країні 4,21 

Я розуміюся в часі – де, коли і на скільки дозволено 

спізнюватися 4,21 

Расові відмінності важливі 4,2 

При спілкуванні з іноземцем я зацікавлений в культурі, 

звичаях, інтересах його / її країни 4,19 

Я розумію і терпітиму культурні відмінності 4,19 

Релігійне різноманіття важливо 4,19 

 



 

 

Продовження таблиці Г.14 

Я знаю правильний стиль одягу для ділових зустрічей 4,17 

Я спостерігаю і розумію те, про що я дізнався під час 

спілкування з іноземними громадянами 4,13 

Я знаю, як правильно представитися, обмінятися вітаннями і 

спілкуватися з іноземними громадянами під час першого 

знайомства 4,09 

Гнучкість спілкування важлива 4,09 

Я знаю, якими є їх вираження ввічливості 4,05 

Зв’язок з іноземцями не є стресором для мене та не викликає 

недовіру до себе 4,04 

Я знаю про місця, де дозволено курити 3,99 

Я знаю, як користуватися системою громадського 

транспорту 3,99 

Я гнучкий, коли я спілкуюся з іноземними громадянами 3,98 

Я знаю про громадські порядки країн, які я відвідую 3,98 

Я можу зіставити деякі нюанси моєї культури і згладити 

подібності / відмінності 3,96 

Я розумію як вони ставляться до відносин між чоловіками і 

жінками 3,9 

Я розумію, як вони ставляться до відносин між молодими і 

літніми людьми 3,89 

Я розуміюся на відповідних і невідповідних кольорах одягу, 

який потрібно носити 3,88 

Навчання в ситуаціях під час випробування важливо 3,88 

Я знаю про прийнятні і неприйнятні запитання при 

спілкуванні з іноземцями 3,86 

 

 



 

 

Продовження таблиці Г.14 

Управління новими ситуаціями важливо 3,85 

Я розумію, який метод вираження емоцій є прийнятним 3,83 

Я знаю, як поводитися у несподіваних і нових ситуацій, які 

виникли через культурне розмаїття 3,78 

При зверненні до нових людей я не надаю будь-яких 

пріоритетів представнику моєї національності 3,78 

Я здатний спілкуватися іноземною мовою (-и) у моїй 

професійній діяльності 3,77 

У разі виникнення конфліктів чи непорозумінь через 

культурні відмінності, я знаю, як вирішити їх належним 

чином 3,77 

Я знаю, якими є їх традиції 3,77 

Розбудова незалежної України  

(кінець ХХ – початок ХХІ ст.) 3,77 

Я розумію, як вони ставляться до відносин між керівниками 

і підлеглими 3,72 

Я знаю про рівні субординації, що прийняті в країні 3,7 

Я знаю, як вітати іноземних громадян та бізнес-партнерів на 

свято і те, у яких випадках підходять ділові подарунки 3,69 

Я розумію особливості їх спілкування і переговорів 3,68 

Я знаю, про прийнятний час для їди та типові страви, 

скільки і які спиртні напої підходять на обід і вечерю 3,67 

Я знаю, як належним чином написати діловий лист 

іноземцям 3,57 

Я розумію, як вони, зазвичай, вирішують свої проблеми 3,53 

Я знаю про звичайну кількість чайових в країні 3,53 

 

 



 

 

Продовження таблиці Г.14 

Я знаю, якими є їх заборони 3,52 

Мова може стати джерелом конфліктів  3,51 

Я можу назвати свята, які мають важливе значення для 

їхньої країни 3,46 

Знання головних історичних і соціальних явищ іншої країни 3,43 

Знання міжнародного протоколу праці 3,4 

Різні методи прийняття рішень 3,17 

Різні стилі неформального спілкування 3,14 

Незнання культури іноземців 3,05 

Український організований рух опору XX ст. (ОУН-УПА) 3,05 

Різні заборони 2,96 

Різні сприйняття зв’язку між керівниками і підлеглими 2,94 

Різний темперамент 2,9 

Запорізька Сiч (друга половина XVII — початок XVIII ст.) 2,77 

Українські землі під владою Польщі та Литви  

(кінець XIV – перша половина XVII ст.) 2,72 

Співробітники не зацікавлені в іноземцях 2,72 

Становлення і розвиток Київської Русі (VI початок ХІІ ст.) 2,65 

Різні релігії можуть стати джерелом конфлікту 2,6 

Розвиток міжкультурної компетентності міг би сприяти 

успіху  Вашої організації? 2,44 

Розвиток міжкультурної компетентності міг би сприяти 

успіху моєї кар’єри 2,32 

Потреба у міжнародному спілкуванні у Вашій організації 

протягом майбутніх п’яти років буде змінюватися 1,48 
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