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ДЕТЕРМИНАНТЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ МИГРАЦИИ: 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЕ ПОДХОД 
 

INTERNATIONAL MIGRATION DETERMINANTS: 
THE INSTITUTIONAL APPROACH 

 
Вивчення механізму формування міграційних мотивів є невід’ємним елементом об-
ґрунтування положень міграційної політики держави. За результатами дослі-
дження запропоновано використовувати поняття «детермінанта міграційних мо-
тивів», під яким слід розуміти домінуючий фактор (взаємопов’язана сукупність 
факторів), які обумовлюють формування міграційного мотиву та визначають па-
раметри міграційної схильності потенційного мігранта (тривалість і відстань міг-
рації, спосіб життя та працевлаштування в країні призначення, фінансові аспек-
ти заощаджень і грошових переказів). Визначено, що ці детермінанти можуть 
бути вимірюваними (можна виміряти показниками або набором показників) та не-
вимірюваними (їх оцінка залежить від важливості детермінанти на особистісному 
рівні таступеню сприйняття інтенсивності дії). Визначено перелік економічних, 
соціо-демографічних, політико-безпекових, мовно-етнічних та екологічних детермі-
нант шляхом поєднання факторів відповідного середовища з інституційними фак-
торами виходячи доцільності використання інституційного підходу в дослідженні 
міжнародної міграції. 
 
Изучение механизма формирования миграционных мотивов является неотъем-
лемым элементом обоснования положений миграционной политики государства. 
По результатам исследования предложено использовать понятие «детерминанта 
миграционных мотивов», под которым следует понимать доминирующий фактор 
(взаимосвязанную совокупность факторов), которые обуславливают формирова-
ние миграционного мотива и определяют параметры миграционной склонности 
потенциального мигранта (продолжительность и расстояние миграции, образ жи-
зни и трудоустройства в стране назначения, финансовые аспекты сбережений и 
денежных переводов). Определено, что эти детерминанты могут быть измеряе-
мыми (можно измерить показателями или набором показателей) и неизмеримые 
(их оценка зависит от важности детерминанты на личностном уровне и степени 
восприятия интенсивности действия). Определен перечень экономических, социо-
демографических, политико-безопасностных, культурно-этнических и экологиче-
ских детерминант путем сочетания факторов соответствующей среды с инсти-
туциональными факторами исходя из целесообразности использования институ-
ционального подхода в исследовании международной миграции. 
 
Studying of migration motives formation mechanism is an integral element of the definition 
of migration policy provisions.According to results of study suggested to use the term 
“migration motives determinant”, which should be understood as the dominant factor (a 
set of interrelated factors) that leads to formation of migration motive and defines the 
migration predisposition of potential migrants (duration and distance of migration, lifestyle 
and employment in a destiny country, financial aspects of savings and remittances).It 
was determined that these determinants can be measurable (indicators or set of 
indicators) and non-measurable (its evaluation depends on importance of each 
determinant for a person and degree of person’s perception of the intensity of its 
effects).The list of economic, social, demographic, political, security, ethnic and linguistic, 
and environmental determinants has been formed by combining the relevant 
environmental and institutional factors based on institutional approach using feasibility in 
the international migration studies. 
 
Ключові слова. Міграція, міжнародна міграція, міграційний мотив, детермінанта 
міграційного мотиву, інституційний підхід. 
 
Ключевые слова. Миграция, международная миграция, миграционный мотив, де-
терминанта миграционного мотива, институциональный подход. 
 
Keywords. Migration, international migration, migration motive, migration motive 
determinant, institutional approach. 
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Вступ. Сучасні міграційні процеси в усьому світі характеризуються надзви-
чайною динамічністю, що на нашу думку, є закономірним явищем в умовах 
глобалізації не тільки економічних відносин, але і всіх суспільних і політичних 
процесів. Це, у свою чергу, визначає формат залучення держави у процеси міг-
рації робочої сили у зв’язку з тим, що окремі країни «класично» є її постачаль-
никами, а інші – чистими споживачами. 

Існуючі теорії міжнародної міграції переважно пояснюють формування та 
вектори міграційних потоків через дію економічних факторів (макроекономічні 
теорії, які аналізують і пояснюють закономірності міграції через динаміку пока-
зників безробіття, інфляції, ВВП, рівня оплати праці в країні та купівельної 
спроможності населення). Однак, як показує глибший розгляд тенденцій у сфері 
міжнародної міграції, не завжди різниця в макроекономічних показниках країн 
корелює з їх міграційною привабливістю та міграційною схильністю мігрантів. 

Отже, звужувати пояснення даних процесів тільки до економічного підґрун-
тя формування міграційних мотивів не слід, що вимагає глибшого дослідження 
основних факторів формування міграційних мотивів і в перспективі відповід-
них міграційних потоків. 

Дослідження питань чинників, які впливають на формування міграційних 
прагнень і реальних міграційних потоків проводять такі вітчизняні та зарубіжні 
вчені та дослідники, як Т.В. Айзенберг [1], К.В. Антоненко [1], М. Бін 
(M. Beine) [9], А.П. Гайдуцький [2], К. Дастман (Dustmann C.) [11], І.С. Кизима 
[4], Е.М. Лібанова [3], І.П. Майданік [5], О.А. Малиновська [6], Д. Мейсі 
(Massey D.) [12], А. Окатенко (Okatenko  A.) [11], К. Парсонс (C. Parsons) [9], 
О.В. Позняк [3], М.Д. Романюк [7], Н.А. Сирочук [8], Х. де Хаас (Haas H.) [10], 
М. Чайка (Czaika M.) [10], В.Ю. Шалдишева [1]. 

Постановка завдання. Дослідити сукупність чинників формування міграцій-
них мотивів потенційних мігрантів з метою їх упорядкування та систематизації. 

Результати дослідження. Дослідження наукових праць з проблематики фа-
кторів формування та розвитку міграційних потоків дав підстави стверджувати, 
що вчені та дослідники звертають увагу переважно на економічні чинники фо-
рмування індивідуальної міграційної мотивації осіб, причому, як правило мак-
роекономічні. Разом з тим, численні вітчизняні та зарубіжні дослідження, прис-
вячені проблемам міжнародної міграції, звертають увагу на існування інших 
факторів, які дають «поштовх» особі чи групі осіб ухвалити рішення про мігра-
цію за кордон, однак розрізненість розуміння складу таких факторів та їх впли-
ву на міграційні процеси вимагають їх обґрунтування та систематизації. Так, 
І.С. Кизимою систематизовано фактори впливу на міжнародну міграцію насе-
лення та структуровано їх у контексті теорії «притягування-виштовхування» за 
групами факторів: економічні, соціальні, культурні, політичні, екологічні.  

На нашу думку, при визначенні основи формування міграційної мотивації 
населення слід використовувати не поняття «фактори» (економічні, політичні, 
демографічні, екологічні, культурні, етнічні, правові тощо), оскільки «фактор» є 
сукупністю чинників, що діють у середовищі, причому фактори середовища ці є 
надзвичайно різноманітними за походженням, характером та інтенсивністю дії, 
однак не всі вони впливають на формування міграційних мотивів. 

На основі вивчення нами існуючих теорій міжнародної міграції, визначено, 
що при формулюванні теоретичних положень пояснення закономірностей міг-
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раційних процесів слід базуватися на інституційному підході. Застосування да-
ного підходу при дослідженні міграційних процесів описала І.П. Майданік, яка 
визначила: «Інституціональний підхід до аналізу міграційних процесів можна 
використовувати у широкому та вузькому розуміннях. У першому випадку тео-
ретики розглядають концепт інституцій як такий, що відображає структуру 
всього соціального середовища у межах якого індивіди приймають рішення, зо-
крема пов’язані з міграціями. У такому випадку дослідження міграційних про-
цесів має відбуватися як у розрізі інфраструктурних чинників, що їх обумов-
люють, так і через призму соціальних інститутів країн-донорів та реципієнтів 
<…>. У вузькому розумінні, інституційна теорія міграцій має справу з вивчен-
ням мережі приватних інституцій та добровільних організацій, основною функ-
цією яких є забезпечення попиту, створеного дисбалансом між великою кількіс-
тю людей, які шукають можливість дістатися у багаті на капітал країни та 
обмеженістю можливостей потрапити у такі країни» [5, с. 110]. У цілому пого-
джуючись з описаним підходом, схиляємося для цілей нашого дослідження до 
широкого розуміння інституційного підходу та вважаємо, що в цьому аспекті 
підхід, визначений у теорії суспільного капіталу (Д. Мейсі (Massey D.) [12], є 
найвиправданішим. Ми пояснюємо це тим, що він враховує кон’юнктурні особ-
ливості розвитку країни походження та країни призначення, дію формальних 
(політики урядів) і неформальних інститутів (соціальні структури) і ментальний 
рівень розвитку явища міжнародної міграції (формування внутрішніх мотивів 
осіб, потенційно мобільних, які зважають на всі зовнішні фактори при ухвален-
ні рішення про зовнішню міграцію). Тому вважаємо, що розвиток міграційних 
процесів знаходиться під визначальним впливом існуючих формальних і нефо-
рмальних державних, суспільних і комерційних інститутів, правилами, регла-
ментами та традиціями їх функціонування, їх взаємозв’язком, які обумовлюють 
характер і параметри середовища перебігу міграційних процесів. 

У зв’язку з цим, вважаємо за доцільне використовувати поняття «детерміна-
нта» (від лат. Determinans – визначальний). Під детермінантою ми розуміємо 
домінуючий фактор (взаємопов’язану сукупність факторів). А «детермінанту 
міграційних мотивів» слід визначити як домінуючий фактор (взаємопов’язана 
сукупність факторів), які обумовлюють формування міграційного мотиву та ви-
значають параметри міграційної схильності потенційного мігранта (тривалість і 
відстань міграції, спосіб життя та працевлаштування в країні призначення, фі-
нансові аспекти заощаджень і грошових переказів). 

Детермінанта є параметром: 
- вимірюваним у конкретному вимірнику, якщо мова йде про явище чи об-

ставини, які можна виміряти показниками або набором показників; 
- невимірюваним, якщо характеризуються обставини, правила (норми), тра-

диції, звичаї, відносини, які формують загальне середовище перебігу суспіль-
них явищ чи процесів (його оцінка залежить від важливості детермінанти на 
особистісному рівні та, відповідно, ступеню сприйняття інтенсивності дії фак-
тору (факторів)). 

За результатами власних досліджень вважаємо за доцільне шляхом поєднан-
ня економічних, соціо-демографічних, політико-безпекових, мовно-етнічних та 
еколого-природничих факторів з інституційними сформувати відповідні групи 
детермінант формування міграційної мотивації потенційного мігранта виходячи 
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з описаної вище важливості та доцільності використання інституційного підхо-
ду в дослідженні міжнародної міграції. 

Економічні фактори враховують численні макроекономічні, фінансові (у т.ч. 
фіскальні), інфраструктурні фактори (розвиток інфраструктури, розміщення 
продуктивних сил), а інституційні в даному разі представляють собою сукуп-
ність формальних інститутів (органів влади), систему норм права та відповідні 
політики держави, спрямовані на встановлення режимів та умов інвестування, 
системи оподаткування, управління грошовою масою. Детермінанти, утворю-
вані цими факторами, представлено на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Економічні детермінанти формування міграційних мотивів 

 
Соціо-демографічні фактори передбачають статево-вікову структуру, освіт-

ню структуру населення, інституційно-інфраструктурні фактори (розвиток сис-
теми освіти, охорони здоров’я, соціального страхування) та дієвість відповідних 
органів влади та інших формальних і неформальних інститутів, а також систему 
норм права та відповідні політики держави, спрямовані на розвиток освіти та 
охорони здоров’я, пенсійну політику, політику підтримки незахищених верств 
населення та недопущення дискримінації. Детермінанти, утворювані цими фак-
торами продемонстровані на рис. 2. 

Політико-безпекові фактори складаються з особливостей діючої системи 
державного управління, рівня демократизації та зрілості громадянського суспі-
льства, а інституційні в даному випадку представлені сукупністю формальних 
інститутів (органів влади), системою норм права та існуючою системою захисту 
громадянських прав і свобод. Разом з тим до цієї ж категорії факторів належать 
ризики військових конфліктів, утворення реакційних політичних рухів (тих, які 
передбачають нетерпимість до окремих верств і категорій населення). Детермі-
нанти, утворювані цими факторами, приведено на рис. 3. 

ЕКОНОМІЧНІ  
ФАКТОРИ 

ІНСТИТУЦІЙНІ 
ФАКТОРИ

Детермінанти 
працев-

лаштування 

Детермінанти 
ведення бізнесу 

Детермінанти 
збереження 
майна

Детермінанти 
захисту еконо-
мічних прав 

- рівень безро-
біття; 

- структура по-
питу на робочу 

силу; 
- рівень оплати 

праці; 
- рівень оподат-
кування трудо-
вих доходів; 

- рівень інфляції 

- легкість відк-
риття бізнесу; 
- легкість за-
криття бізнесу; 
- рівень оподат-
кування підпри-
ємницьких дохо-

дів 

- існуючі форми 
збереження за-
ощаджень; 

- надійність ба-
нківської систе-
ми та розвиток 
небанківського 
фінансового се-

ктору; 
- рівень оподат-
кування майна 

- система захис-
ту трудових 

прав; 
- система захис-
ту прав акціоне-

рів; 
- система оскар-
ження рішень 
податкових ор-

ганів 

Детермінанти 
інфра-

структурні

- доступ до за-
собів зв’язку; 

- розвиненість та 
різноманітність 
каналів транс-
портного сполу-

чення; 
- розвиток шля-
хового госпо-

дарства 
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Рис. 2. Соціо-демографічні детермінанти формування міграційних мотивів 

 
 

 
Рис. 3. Політико-безпекові детермінанти формування міграційних мотивів 

 
Мовно-етнічні фактори включають численні фактори мовного, етнічного, 

культурного, релігійного середовища, які сформовані в державі в цілому, або в 
окремих її регіонах. У цьому разі слід також враховувати функціонування як 
формальних інститутів (державної мовної та культурної політики, релігійних і 
культурних організацій), так і неформальних (етнічні осередки та неформальні 
утворення, діаспори, релігійні конфесії, носії мови та культури). Крім того, слід 
віднести до цієї категорії відповідні норми права та існуючу систему захисту 
від етнічної, расової, мовної та релігійної дискримінації. Детермінанти, які ут-
ворюються цими факторами, приведено на рис. 4. 

ПОЛІТИКО-БЕЗПЕКОВІ 
ФАКТОРИ 

ІНСТИТУЦІЙНІ 
ФАКТОРИ 

Детермінанти  
політико-ідеологічні 

Детермінанти  
військово-безпекові 

Детермінанти  
захисту громадянських 

прав і свобод 

- політичний режим в країні; 
- система реалізації  
громадянських прав; 
- рівень корупції в країні; 
- провідна політична ідеологія; 
- наявність політичних рухів, які пе-
редбачають нетерпимість до окре-
мих категорій населення 

- участь держави у зброй-
них конфліктах; 
- постконфліктний стан 
території держави 
- система забезпечення 
громадського порядку; 
- вимоги обов’язкової 
служби у збройних силах 

- система захисту від те-
рористичних загроз; 
- система захисту від пе-
реслідування за політич-
ними мотивами; 
- система судового захис-
ту 

СОЦІО-ДЕМОГРАФІЧНІ 
ФАКТОРИ 

ІНСТИТУЦІЙНІ 
ФАКТОРИ 

Детермінанти  
демографічні 

Детермінанти  
доступу до суспільних благ 

Детермінанти  
захисту соціо-демографічних прав 

- щільність розмі-
щення населення; 
- статево-віковий 
склад населення 
- освітній склад на-
селення 

- розвиток системи соціального 
страхування; 
- розвиток системи освіти; 
- розвиток системи охорони здо-
ров’я; 
- розвиток охорони праці 

- система захисту прав людей з ін-
валідністю; 
- система захисту репродуктивних 
прав; 
- система захисту від гендерної 
дискримінації 

і і
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Рис. 4. Мовно-етнічні детермінанти формування міграційних мотивів 

 
Еколого-природничі фактори включають, з одного боку, відносно усталені 

фактори природно-ресурсного потенціалу (ці фактори в короткостроковій перс-
пективі відносно не залежать від антропогенного впливу), а з іншого, – фактори 
стану навколишнього природного середовища, що зумовлює якість повітря, до-
ступ до чистої води та екологічно чистих та безпечних продуктів харчування. 
Інституційні фактори представлені системою екологічного законодавства, еко-
логічною політикою держави та існуючими механізмами захисту дотримання 
прав населення на безпечне для життя та здоров’я навколишнє природне сере-
довище. Детермінанти, утворювані цими факторами, визначено на рис. 5. 

 

 
Рис. 5. Екологічні детермінанти формування міграційних мотивів 

 

ЕКОЛОГО-ПРИРОДНІ 
ФАКТОРИ 

ІНСТИТУЦІЙНІ 
ФАКТОРИ 

Детермінанти  
природно-кліматичні 

Детермінанти  
екологічні 

Детермінанти  
захисту екологічних прав 

- природні умови та наявність при-
родних ресурсів; 
- кліматичні умов; 
- доступ до використання природ-
них ресурсів; 
- ризики природних катастроф та 
катаклізмів 

- ступінь забруднення на-
вколишнього середовища; 
- доступ до чистої питної 
води та екологічно чистих 
продуктів харчування 

- захист прав на безпечне 
для його життя та здоров'я 
навколишнє середовище; 
- система притягнення до 
відповідальності за за-
бружнення навколишньо-
го середовища 

МОВНО-ЕТНІЧНІ 
ФАКТОРИ 

ІНСТИТУЦІЙНІ 
ФАКТОРИ 

Детермінанти  
етніко-мовні 

Детермінанти  
релігійно-культурні 

Детермінанти  
захисту громадянських 

прав і свобод 

- наявність діапор (осередків мігран-
тів); 
- близкість мови та етнічних особли-
востей культурного середовища; 
- свобода використання мови меншин 
- свобода на етнічні самоідентифіка-
цію та самовираження 

- свобода віросповіду-
вання; 
- розвиненість та по-
ширення діяльності 
релігійних організацій 

- система захисту від релі-
гійної дискримінації; 
- система захисту прав на 
етнічне самовираження; 
- захист мовних прав 
меншин 
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Окреслені фактори та відповідні детермінанти є в перспективі базисом фор-
мування параметрів для оцінки міграційних мотивів як окремих осіб, так і груп 
потенційних мігрантів з метою встановлення інтенсивності дії таких детермі-
нант на вікові статево-вікові, освітні та інші групи потенційних мігрантів. 

Висновки. За результатами вивчення існуючих підходів до визначення фак-
торів формування міграційних потоків сформульовано такі висновки. 

1. Для цілей формування обґрунтованих положень міграційної політики 
держави доцільно, перш за все, вивчати та структурувати базис формування мі-
граційних мотивів, адже саме на рівні міграційних мотивів закладаються в по-
дальшому параметри майбутніх міграційних переміщень. Разом з тим, вважаємо 
за доцільне при ідентифікації таких факторів використовувати інституційний 
підхід, зокрема, положення теорії суспільного капіталу. 

2. Запропоновано використовувати поняття «детермінанта міграційних мо-
тивів», під яким слід розуміти домінуючий фактор (взаємопов’язана сукупність 
факторів), які обумовлюють формування міграційного мотиву та визначають 
параметри міграційної схильності потенційного мігранта (тривалість і відстань 
міграції, спосіб життя та працевлаштування в країні призначення, фінансові ас-
пекти заощаджень і грошових переказів). Встановлено, що ці детермінанти мо-
жуть бути вимірюваними (якщо їх можна виміряти конкретними показниками 
або набором показників у певному вимірнику) та невимірюваними (якщо їх 
оцінка залежить від важливості детермінанти на особистісному рівні та ступе-
ню сприйняття інтенсивності дії).  

3. Визначено перелік економічних, соціо-демографічних, політико-
безпекових, мовно-етнічних та екологічних детермінант шляхом поєднання фа-
кторів відповідного середовища з інституційними факторами виходячи з доці-
льності використання інституційного підходу в дослідженні міжнародної мігра-
ції, що є базисом формування параметрів для оцінки міграційних мотивів як 
окремих осіб, так і груп потенційних мігрантів і встановлення інтенсивності дії 
таких детермінант на різні групи потенційних мігрантів. 
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