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Развитие малого несельскохозяйственного бизнеса на селе будет содействовать: 
диверсификации хозяйственной деятельности в сельской экономике; расширению 
источников формирования доходной базы местных бюджетов; повышению устой-
чивости развития сельских территорий в части расширения масштабов занятости и 
развития самозанятости сельского населения, повышения уровня его жизни. 
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ЗОВНІШНЯ МІГРАЦІЯ В ПОЛЬЩІ  

В ПРОЦЕСІ ЇЇ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ: ПРОБЛЕМИ,  
ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ, УРОКИ ДЛЯ УКРАЇНИ 

 
ВНЕШНЯЯ МИГРАЦИЯ В ПОЛЬШЕ  

В ПРОЦЕССЕ ЕЁ ЕВРОИНТЕГРАЦИИ: ПРОБЛЕМЫ,  
ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ, УРОКИ ДЛЯ УКРАИНЫ 

 
FOREIGN MIGRATION IN POLAND  

IN THE PROCESS OF EUROPEAN INTEGRATION:  
PROBLEMS, SOLUTIONS, LESSONS FOR UKRAINE 

 
Європейські міграційні процеси, до яких активно залучається Україна, вимагають до-
слідження, оскільки призводять не тільки до перерозподілу трудових ресурсів між 
країнами, але й спричиняють низку серйозних демографічних і соціально-економічних 
проблем. Приклад Польщі, яка має безвізовий режим з європейськими країнами, є по-
казовим для визначення тенденцій міграційних процесів на шляху країни до європей-
ської інтеграції та вивчення потенційних проблем цього явища, особливо напередодні 
скасування візового режиму для України. У результаті виявлено подібність процесів, 
що відбувалися в Польщі в процесі входження до ЄС з аналогічними процесами в Укра-
їні та визначено, що основними проблемами зовнішньої міграції населення для обох 
держав є: еміграція висококваліфікованих працівників з усіх сфер економіки, студе-
нтська міграція, прихована міграція (в Україні — ще й нелегальна) 
 
Европейские миграционные процессы, к которым активно привлекается Украина, 
требуют исследования, поскольку приводят не только к перераспределению тру-
довых ресурсов между странами, но и приводят к ряду серьезных демографических 
и социально-экономических проблем. Пример Польши, имеющей безвизовый режим 
с европейскими странами, показательный для определения тенденций миграцион-
ных процессов на пути страны к европейской интеграции и изучения потенциаль-
ных проблем данного явления особенно накануне отмены визового режима для Ук-
раины. В результате выявлена схожесть процессов, происходивших в Польше в 
процессе вхождения в ЕС, с аналогичными процессами в Украине и определено, что 
основными проблемами внешней миграции для обоих стран являются: эмиграция 
высококвалифицированных работников из все сфер экономики, студенческая эмиг-
рация, скрытая миграция (в Украине — нелегальная) 
 
European migration, which Ukraine is actively involved in requires its study not only 
because it leads to a labor resources redistribution between countries, but also cause a 
range of serious demographic and socio-economic problems. In view of the existence of 
visa restrictions for Ukrainians, their leaving from the Ukraine to Europe is not 
widespread yet.Therefore, the example of Poland, which has a visa-free regime with 
European countries, is interesting for determining the migration tendencies in its way to 
European integration and identification of potential problems of this phenomenon, 
especially in view of the possible cancellation of visa requirements for Ukraine. The article 
aimed to analysis of migration processes in Poland, defining of its determinants, 
understanding of Poles attitude for migration and determine its socio-economic and 
demographic consequences.The study found the similarity of the processes taking place in 
Poland in the course of EU accession with similar processes in Ukraine.Determined that 
the main problems foreign migration for both states are emigration of highly skilled 
workers from all sectors of the economy, student migration, hidden migration (in Ukraine 
— also illegal). Found that the attitude of Poles to the migrant workers is different, 
sometimes very negative, including the Ukrainian, despite the historical, cultural and 
mental closeness. 
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Вступ. Міграційні процеси та їх регулювання у світі в цілому та в об’єднаній 

Європі, зокрема, набувають вирішального стратегічного значення для економі-
ки окремо взятих країн і регіонів світу у зв’язку з тим, що міжнародні міграцій-
ні потоки, з одного боку, корелюють з міжнародними фінансовими потоками, а 
з іншого, — впливають на демографічне становище країни, соціально-еконо-
мічні показники та кон’юнктуру ринку праці, спричиняють зміни у культурно-
му середовищі населення, а заразом часто провокують такі негативні явища, як 
релігійно-етнічні конфлікти. У цьому контексті актуалізуються і проблеми ста-
ріння нації, диспропорції у гендерно-вікових групах населення, зниження рівня 
народжуваності як джерела природного відтворення населення. 

За даними дослідження міграції та торгівлі людьми в Україні (2015 р.), про-
веденого GfK Ukraine [1], 30 % респондентів, що виявили інтерес до пошуку 
роботи за кордоном обрали Польщу як країну для міграції [1]. І схильність 
Польщі до відкриття кордонів для українських заробітчанам пояснюється тим, 
що вона і сама потерпає від значних проблем імміграції, чим подібною вона 
стає до України. Так, у Звіті Урядової Ради з народонаселення Республіки 
Польща за 2014–2015 рр. вказано: “Після вступу до Європейського Союзу 
Польща зафіксувала значний відтік населення до інших держав-членів. За де-
сять років кількість поляків, що живуть і працюють в інших державах ЄС, про-
тягом 3 місяців збільшився на 1,3 млн осіб. <…>, а відсоток таких мігрантів у 
цілому населенні досяг 5 %, а головною приймаючою державою є Великобри-
танія, хоча можна передбачити, що в наступних роках (ймовірно у 2015 р.) на 
перше місце як країна еміграції поляків вийде Німеччина” [11]. 

Тому спільне історичне минуле України та Польщі, культурна та ментальна 
подібність населення України, а також пріоритетність польського напряму у 
структурі української еміграції обумовлює актуальність дослідження проблем 
зовнішньої міграції населення Польщі з метою визначення можливим наслідків 
подібних процесів в Україні. 

Дослідження актуальних проблем зовнішньої міграції у Польщі, тенденцій 
та закономірностей, а також соціально-економічного базису активно провадять 
польські вчені та дослідники М. Будзинска (M. Budzyńska) [3], Я. Вішнєвскі (J. 
Wiśniewski) [3], А. Гурни (A. Górny), М. Дущик (M. Duszczyk) [3; 4], П. Качма-
рчик (P. Kaczmarczyk) [7–9], М. Лешіньська (M. Lesińska) [4], К. Матущик (K. 
Matuszczyk) [4], М. Окульскі (M. Okólski) [7], Р. Стефаньска (R. Stefańska) [9], 
Й. Тировіч (J. Tyrowicz) [8], А. Фігель (A. Fihel) [9] та інші. В Україні ці про-
блеми досліджує наукова школа під керівництвом А.М. Колота [12]. 

Постановка завдання. Проаналізувати розвиток міграційних процесів у 
Польщі, окреслити їх детермінанти та сформувати уявлення про мотивацію на-
селення Польщі до міграції, а також визначити її соціально-економічні та демо-
графічні наслідки (у контексті порівняльного аналізу з українськими міграцій-
ними процесами). 
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Результати дослідження. Пройшовши важкий історичний шлях від комуні-
стичного минулого до ринкової економіки та інтеграції у Європейський Союз, 
досвід Польщі є зразковим для України, особливо в контексті позитивного дос-
віду реалізації плану «шокової терапії», що вивів Польщу на високий рівень 
життя населення, а економіка цієї країни багато років демонструє зростання. 

Проблеми міжнародної міграції глибоко вивчаються та досліджуються в 
усьому світі, тому на сьогодні наявні значні масиви даних щодо тенденцій та 
основних показників цього явища. Однак, вивчення статистичних даних і мето-
дологічних підходів до їх опрацювання у різних країнах і міжнародними органі-
заціями дозволило виявити проблеми критеріальної неузгодженості щодо оці-
нювання показників руху населення. Тому в межах даного дослідження з метою 
визначення та вимірювання тенденцій зовнішньої міграції населення Польщі, 
масив опрацьовуваних даних обмежено статистичними даними, офіційно опри-
людненими Головним управлінням статистики Республіки Польщі. 

За результатами вивчення динаміки міграційних процесів у Польщі протягом 
1966–2014 рр. з’ясовано, що інтенсивність міграційних потоків (переважно емі-
граційних) за досліджуваний період відрізнялася нестабільністю, швидкими 
змінами (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Динаміка зовнішньої міграції населення Польщі  
(для постійного перебування) протягом 1966–2014 рр. (побудовано  

за даними Головного управління статистики Республіки Польща [6; 10]) 

Для пошуку детермінант означених змін слід провести історичний їх огляд і 
визначити ключові події і відповідні зміни у економіко-соціальному та політи-
ко-правовому середовищі Польщі, які стали поштовхом до інтенсифікації міг-
раційних процесів. Зокрема, особливої уваги в цьому контексті вимагають тра-
нсформації суспільно-політичного курсу держави, що призводили до відповід-
них змін у сфері міграційної політики. І оскільки такі події корелювали з 
показниками еміграції та імміграції одночасно, вивчення факторів впливу на 
зовнішню міграцію населення проведено за хронологією змін у зовнішній і міг-
раційній політиці Польщі. 
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Починаючи з 1989–1999 рр. відбувається різке пожвавлення імміграції до 
Польщі, що пов’язано з падінням комуністичного режиму та лібералізацією си-
стеми державного управління. Цей період характеризується «відкриттям кордо-
нів» та укладенням двосторонніх угод між Польщею та країнами Європи, перш 
за все, з Німеччиною. У той же час, у Польщі ухвалюється два документи, що 
регулюють працю іноземців на її території: Закон про зайнятість (Ustawa o 
zatrudnieniu) 1989 р. і Закон про зайнятість та протидію безробіттю (Ustawa o 
zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu) 1991 р. У цих нормативно-правових 
актах знайшли відображення питання про зайнятість іноземців на території 
Польщі, зокрема щодо видачі дозволів на працевлаштування в Польщі на пев-
ний строк та посаду. Такі правові зміни більше урегульовували можливість 
працевлаштування іноземців на території держави, проте вводили певні обме-
ження щодо працевлаштування, що пов’язувалося переважно з рівнем безробіт-
тя, який на той час фіксувалося. 

В цілому ці правові зміни корелювали з політичним вектором розвитку Поль-
щі, а саме євроінтеграційними прагненнями — підтвердженням цього є початок 
співпраці держави у сфері міграції з державами Шенгенської зони, зокрема в час-
тині реадмісії польських мігрантів. Це створило комунікативний базис і зафіксу-
вало прагнення Польщі до активної співпраці з Європою в питаннях регулювання 
міграційних процесів. Тому наступним важливим кроком також стало входження 
Польщі до Міжнародної організації з міграції у 1992 році. 

Як бачимо з рис. 1, різкі зміни були характерні саме еміграції, що приводить 
до висновку про наявність внутрішніх факторів мотивації населення до міграції. 
Зауважимо, що порівняння тенденції показника безробіття за той же період часу 
вказує на існування певної залежності між поширенням цього негативного яви-
ща і обсягів еміграції населення Польщі. Так, зростання рівня безробіття у 
1990–1994 рр. призвело до підвищення рівня еміграції у 1992–1995 рр.  

Аналогічна залежність динаміки еміграції від рівня безробіття в країні спо-
стерігалась і надалі — зростання безробіття з 10 % до 19,5 % протягом 1998–
2003 рр. спровокувало масову еміграцію населення з 2003 р. по 2007 р. [6; 10] 
проте, варто сказати, що зростання інтенсивності міграції цього разу посилюва-
лося ще таким політичним фактором, як входження Польщі до Європейського 
Союзу. 

Лібералізація міграційних режимів у Європі, пов’язана з розширенням Євро-
пейського Союзу, відбувалася у різних формах, зокрема, практикувалося вве-
дення квот для працівників-мігрантів і їх цілеспрямоване залучення до окремих 
сфер економічної діяльності, спрощувалися режими видачі дозволів на працев-
лаштування на території держав — членів ЄС. Тому, як зауважують М. Дущик, 
Я. Вішнєвскі та М. Будзинська, з 2007 р. громадяни Республіки Польща мали 
можливість вільного працевлаштування у країнах Європейського економічного 
простору. Зокрема вільним був доступ поляків на ринки праці Кіпру, Естонії, 
Нідерландів, Ірландії, Болгарії, Чехії, Фінляндії, Греції, Латвії, Литви, Мальти, 
Португалії, Румунії, Ісландії, Словаччини, Словенії, Швеції, Угорщини, Вели-
кобританії, Італії. Відносно спрощеним був такий доступ у Данії, Франції, Ліх-
тенштейні та Норвегії (хоча і регулювався на той час системою національного 
законодавства з праці). Разом з тим, не лібералізували порядок працевлашту-
вання поляків Австрія, Бельгія, Люксембург та Німеччина [3, с. 55]. 
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Тому головними напрямами еміграції поляків стали Німеччина, Великобри-
танія, США, Канада та Ірландія. Динаміку відповідних еміграційних потоків за 
досліджуваний період продемонстровано на рис. 2. 

 
 
 

 

Рис. 2. Динаміка еміграції населення Польщі (для постійного перебування)  
протягом 1985–2014 рр. за основними країнами призначення (побудовано  
за даними Головного управління статистики Республіки Польща [6]) 

 
 
Відповідно до результатів дослідження П. Качмарчика та Й. Тировіч (2015) 

[8], які глибоко вивчали питання еміграції кваліфікованих поляків, «польську 
освіту важко реалізувати на ринку праці Британії <…>. Польські високо освіче-
ні мігранти зазвичай працевлаштовані набагато нижче їх навичок» [8]. 

У зв’язку з цим також дуже гострою для Польщі стала проблема еміграції 
студентів. Так, Європа прийняла Польщу, долучила її до інтеграційних процесів 
у всіх сферах, зокрема у сфері освіти, а це, в свою чергу відкрила колосальні 
можливості академічної та наукової мобільності — студенти отримують дипло-
ми провідних європейських вузів, які дають конкурентні переваги на ринках 
праці розвинутих європейських країн і США. Так, «за кордоном сьогодні 48 
тис. польських студентів: 2,6 тис. з них вирушили до Франції, до 1,8 тис. — до 
США, <> і найбільше — до Великобританії 6,2 тис. молодих поляків» [5].Така 
ситуація пов’язана, переважно, з тим, що європейські університети пропонують 
вищу якість освіти і дозволяють випускнику отримати роботу у місті навчання, 
тим більше що дипломи таких вузів цінуються вище роботодавцями Європи. 

Що стосується імміграції, то відносно стала її тенденція триває до 2002 р., 
що суттєво змінюється у зв’язку зі вступом Польщі до Європейського союзу. 
Остання подія, до речі, спровокувала зростання потоку мігрантів до Польщі 
майже вдвічі (рис. 3). 

 



142 

 

Рис. 3. Динаміка імміграції до Польщі (для постійного перебування)  
протягом 1985–2014 рр. за основними країнами походження (побудовано  
за даними Головного управління статистики Республіки Польща [6]) 

Проте, інтеграція Польщі у Європейське Співтовариство зробила її приваб-
ливою країною для іммігрантів, що означало масовий приплив робочої сили у 
цю країну, переважно заробітчан і їх сімей. Продемонстрована тенденція інтен-
сифікації імміграційних потоків на фоні зростання еміграції населення Польщі 
призводить до низки соціально-економічних, демографічних, культурних та ін-
ших проблем. Тому питання сприйняття іммігрантів населенням дозволяє ви-
явити ризики його негативного ставлення до державної міграційної політики та 
ринку праці, відкритого для іноземців. Так, дослідження ставлення до іноземців 
в Польщі, проведене у 2015 р. компанією Ipsos для Міжнародної організації 
праці показало, що 35 % опитаних поляків вважають, що українці «можуть ста-
новити загрозу для безпеки Польщі» (відповідні показники в’єтнамців, мешка-
нців Західної Європи американців, канадців, африканців та латиноамериканців 
коливаються в межах 19–21 %, більшим цей показник є тільки стосовно арабів 
55 %), хоча 47 % і вважає нас близькими культурно [2]. 

Крім того, за даними цього ж опитування, відмічають позитивний вплив іно-
земців-мігрантів на польську економіку та на ринок праці Польщі відповідно 31 
% і 29 %. Проте ще більше опитаних говорять про негативний вплив іммігран-
тів: 36 % оцінюють негативно їх вплив економіку держави та 40 % — на ринок 
праці [2]. Разом з тим, 38 % визнають необхідність рівного доступу іноземців до 
робочих місць (у той час, як 43 % зазначають, що іноземців слід влаштовувати 
на інші, ніж поляків, робочі місця). Як правило, негативно сприймають інозем-
ця на посадах (за зростанням схвального ставлення): державного службовця, 
вчителя, адвоката, лікаря, медсестри, директора державної компанії тощо, а 
найсхвальніше поляки оцінюють залучення іммігрантів на будівельні, сільсько-
господарські та авторемонтні роботи [2]. У цьому контексті вимагають дифере-
нціації державна міграційна політика та політика зайнятості населення у напря-
мі урегулювання можливих сфер працевлаштування іммігрантів, вимог до рівня 
їх кваліфікації, володіння державною мовою. 
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Якщо говорити про соціально-економічний і демографічний профіль емігра-
ції населення Польщі, то слід проаналізувати результати досліджень M. Дущи-
ка, М. Лешіньської, К. Матущика (2015 р.) з проблем старіння населення Поль-
щі. Зокрема, вони доходять висновку, що увага до питання еміграції населення 
в даному контексті «постало у зв’язку з більшою, ніж очікувалося, еміграцією 
поляків до інших країн-членів ЄС» [4]. 

На думку М. Дущика,зовнішня трудова міграція поляків може мати і позити-
вні ефекти, “пов’язані переважно з отриманням мігрантами досвіду роботи за 
кордоном, поширенням знанняіноземних мов, особливо англійської та здійс-
ненням заощаджень, які одночасно можуть бути використані і для підвищення 
рівня життя, і для початку власної справи” [4]. Вважаючи такий погляд дуже 
слушним, можемо відмітити, що використання фінансових трансфертів трудо-
вих мігрантів є питанням надзвичайно актуальним у зв’язку з необхідністю під-
вищення життя у країні — донорі робочої сили, забезпеченні повернення мігра-
нтів у рідну державу, а також з огляду на необхідність детінізації грошових 
доходів населення та фіскальних надходжень до державного бюджету. 

Висновки. Вивчення проблем міграції у Польщі протягом періоду її євроін-
теграційних перетворень дозволило сформулювати висновки щодо подібності 
процесів, що відбувалися як до моменту вступу Польщі до ЄС, так і після цього, 
з тими процесами, що нині відбуваються в Україні. Зокрема, гостро перед обома 
державами стоїть проблема еміграції висококваліфікованих працівників з усіх 
сфер господарської діяльності, що пов’язане з порівняно низьким рівнем оплати 
праці в Україні, а також тіньовою зайнятістю, що позбавляє найманих праців-
ників соціальних гарантій. Разом з тим, європейські країни є цивілізованішими 
в питанні працевлаштування та відрізняються в цілому високим рівнем життя 
населення, що робить їх привабливим напрямом трудової міграції населення і 
Польщі, і України. 

Різке зростання міграційних потоків відбувалося в Польщі у двох ключових 
періодах її історичного розвитку: припинення Польської Народної Республіки та 
подолання комуністичного ладу (1989 р.) і вступ Польщі до Європейського Сою-
зу (2004 р.). Збільшення числа емігрантів було зумовлено також рівнем безробіт-
тя. На сьогодні переважними напрямами еміграції поляків є Німеччина, Великоб-
ританія, США та Канада, а основними країнами походження іммігрантів стали 
Україна, В’єтнам, США, Канада, країни Африки та Латинської Америки. 

Слід наголосити також на проблемі студентської міграції, що характерне для 
обох держав: нині у за межами Польщі навчається 48 тис. студентів, і лише 
п’ята частина з них реально збирається повертатися.Таким чином, студенти-
емігранти потенційно поповнюють ринок праці приймаючої країни з низькою 
ймовірністю повернення на Батьківщину, а країні походження у зв’язку з цим 
загрожує ризик старіння населення, підвищення навантаження на пенсійні фон-
ди, зростання обсягів соціальних трансфертів. 
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